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 مو

 برشلاو بيطلا لكالاو تارشاعملاو تاذللا

 ناك ام !ذعو ةلاثل كلت ىف تيقرغو بيلحلا

 ىسمأ ليللا نلكو ةرغس لوأ ىف ىرمأ نم
 اندنع اشعتف راهنلا اذه ىف انتسن! كقو

 كربخنو انهلا قات ؟لغ ةادغ ىقو ةليبثا

 خيناتلا ةفسلا ىف ناك امو ىرج اع

 بر هلل دبْلو ىلاعت هللا اش نأ

 نيقتملل ةيقاعلاو نياعلإ

 ثلاتلا كلجملا م
 نيجارلا محرا نوعب

 م مترات

 م

 مث



 مو رس

 انعم مدخ دقو ىلاعت هللا ذاب. انرضاسو

 لون فو ريداقملا انثدعاسو بسيطلا ميرلا

 ىلا ةرسيزج نم ىلابيلو مايأ ةحلمه نىيرفاسم

 ليييستلاب انلصو نأ ىلا رك ىلإ مك نمو ةرزج

 انحرف دقو اههلا انعلطو ةرصبلا ةنيدم ىلأ

 ىلا تهجوت مث لليلق اهب انفاو ةمالسلاب

 ىث عانتلاو لومدل نم ىمو دادغب ةنيدم

 قاريج ىلع تملسو قراح ىلإ تيجت ريتك

 و اهيف تنكساو ىرأد تكافو ىناككاو

 أاوحرفو قراقاو ىلتأ عيمجابي تعبتجأا |

 ىرارسو راوج تيرتشا ىل رق ىمالسب

 | ريتك ىت ىدنع ىقب نأ ىلا ناملغو دكيبعو

 تطرق امو هتعب تنك ام عيمج- تد
 دقو تشوسلا اذه ىلا نامزلا لوأ نم



 مم

 عيمجب راجتلا تربخأ دقو قددص سيرلل
 أوبحاتو -بمااخ ببسو تيار امو تيبساق ام

 ام عيمج" ىل غفد سيارلا نأ مق ىرهأ نم
 و لايلكاو مامتلاب لويثل نم هعم ل ناك

 نحف كلذ :كنعق ايش رولهتم 4: نفقذ ال

 اسيفن ايش ممينم تجرخاأو ملوح ضعب

 ةتربخاو ناج هلا كلملا لأ ةتيدعاو رخنغم

 ىفذلا بكرملا بحاض وق سيارلا ؟ذع ناب

 ماتربخا ىذلا لوم عيمج ناو اهبف تفك
 بكختو كلذب حرفف ىلا اولصو دق عب

 ىنمركأو ىققدص هل ريظو بجتلا ةياغ

 ىكوح تعب ىل م مبتك ىتن

 عياضب تيرتشأو ربتك ىش مم 00027

 عتلونو عتمرحو ةئنيدملا كلذ نم بابسأو

 .راجرفلا كلملا تعدو دقو ضيكملا قى

 0-00 ابادهلا نم 2 ىت ىناطعأو

 ظ
 م



 سو

 نباح لح كل بيبح ةعوراا

 لاجالا لخا لجال دابدنسلا كسفن تلعف

 ىيلع مارح !ذه هللاو هل ام ىلع كونتو

 امل بكرملا ىف ناك نم لكو انإ هترعظق اف

 ىنصق عمسأ سيار اب هل تلقف ملا ىف ىرغا

 و نيقفانملا ةييس بذللا ناذ ىتيضق جقفاو |

 ىرمأ نم ناك ام عيمج ىلع كل تيكح دق |

 ىنبي اوناك ريامأ هل تركذو ىقناجان ببسو

 ىرسيلا ةنيدم نم انجورخ موي نم هنببو |

 بكرللا ىف هنيبو : اننيب ناك ام هل تركذو
 ىنم كلذ .عيس املف ةريزخل ىلا انلوصو لبق

 باطل اذه ركذنتو ىرمأ فو ريامالا

 دابدنسلا انأ ىلأ هلنع تبتو قفقخكف

 نيذلا راجتلا عيبج ىئربخا دقو ىركلا

 وفرع دقو ىلع اوعيتجاو بكرملا ىف اوناك
 نإب دقو ىرمأ عيمج اوققحو ىلع اوملسو
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 | تعاردب دوعنو ' عقح طبضنو لاجالا هذه

 تخرص كلذ دكنعف هدالوأاو هلخأ ىلأ

 | نايدنسلا .انأ ىلا سيار اب ملعا مل تلق

 ةريوخل ىلا كيكرم ىف تلون ىذلا ىرحكلا

 ةكمسلا تكرخ انو نالفو نالف انعم ناكو

 | علط نم ينم علطف باكرلا ىلع ثنا تحض

 | نم انا تنكو فلخت نم انم فلختت دقو

 | نيكل ىل لاقو هرخا ىلا هلو نم ىل ىرج

 | حابصلا دازارهش كرداو همالسلا  ىلح هلل

١ 

 نانياملاو نوسينلو .هتلاتلا ةليبلا |
 | تلاق دغلا ىو حابملا مالللا نع تتكسف

 | هالإب الآ ةوق الو لوح ال لقو تكس هنا تأ

 | ىقب الو ةنامآ نحال اقب ام ميظعلا ىلعلا



 8من

 كلن ىف تييأر دقو: مويلأ هجو لدم هجو
 الو اهيمسأ ردقأ ال بياجتو بيارغ ةرغسلا
 نم ةدم ةكليلا كلذب ثفأ دقو اهرصحا

 ايشام مايالا ضعب'نم موي.انا اينيبف نمزلا

 اذاو. قدالع ىرج ىلع محلا بناج ىلع

 ريتك ىتن اهيفو ىبلا ىلع تلبقا دق بكرمي
 طبضا لزا و اهلاحا طبضأ تمدقتف

 تاجاوشل اوعلطو لاجالا اوغرف ىنح اهلاجحا

 | اينغم يقي ىديسر ان لطو شلال
 ريازجل ضعب ىف غيحاص أنم مدع دقو لاذ |

 و ا وق نأ ملعت الو

 هيأ ىل لاقف لاجالا بحاص مسا نوكي ام
 دابدنسلا هل .لاقيو لاحالا ىلع بوتحم

 لجر بكرلا ىف انعم ناك وهو ىرجحلا |

 نم ىرج ام عيبجب ىنربخا دقو ىدادغب

 عيبن اندوصقمو لاق مث هرن رثو درخآ ىلا هلو



 مسام

 هت زيتا. لل اةرهح .اماو فيط اتا. انح وتلا

 ىدالب ىع ىقولاسو مدالب نع مهنلاسو

 و سونج مهنا دونهلا دالب: نع قوريخاف

 كونج فرشا مو هيراكسلا عنج ةفلتخ# قرف

 نودسحك 8و نوملظي ال طق مثو دونهلا
 نوبرشي ال موق مو انفاربلا قنمو !دبأ ادحا
 ىوهللاو افصلاو لدخل باكا 2و طق رمشل

 ىتاوملاو لاو ليخل مهدالب ىفو برطلاو

 نيعبرأو نينثأ ىلع نوقرتغي دونهلا نأ اولاقو
 ناجيرهملا كىلملا دالب ىف تيار دقو ةلم
 قد اهيف عمسي اجهاد لساك اهل لاقي ةريزج

 ىوهللا هلأو لوبطلاو فوفدلا ىلع ليطلا

 نولوقي نويرسحلاو !راهنو اليل برطلاو

 ىف تيار كقو ىارلاو لدخل باح عنا

 و عراذ نبتيام اهلوط ةخمس ركلا كلذ

 اهلو عارذ ةيام اهلوط ىرخا ةكمم تيار



 ةياغ بحكت كلذ كنعذ ىرمأ نم ناك ام

 كاج دقل هللاو .ىل لاقو ىل ىرج ام ىلع بجتلا

 دقو همالسلا ىلع هلل ديللو كنيدج بع

 ىنلعجو هدنع ىنبرقو ىلاسكو ىلع معنأ
 هدنع لزأ مثوربكلا لحاس ىلع هدذع فراشم

 نامؤلا نم ةدم همارك ىلعو ةلامل هذه ىلع

 عفنلا ىل لصحو هحلاصم هل ا انأو

 ىيرفاسملاو راسججتلا لاسأ نيح لك ىثو خنه

 داأدغب ةنيدم ة:يحاتن نم انباع نيدزاولاو

 اهيلا رفاسم !دحا دجأ ىلعل ىسفنل لوقاو

 لاق اهيل علط الو ايفرعي !ذحا دجا ملف

 نع كعبلاو ةيرغلا نم لاوحالا .ى.تقاضف
 فيني نوب مون ىلا: دالي قاطو هللا

 كتيلسو ناجرهملا كلما ىلع: تلخد مايالا
 راجتلا نم ةعامج هدنع تدجوف باع

 تدم



 و .رساللا ىسالا هناك كلا كبك نم علاط

 ايارقإ:طيلفاو ا ندرنعا و“ لوهبللا نم . لفل اوف
 لون انو اهيلع زغقو ةرجذلل نم برق كقو

 هيلع اصف دعم اهذخإب نأ دارا اهنع
 و حامرلاب هيلع اوجرخث هدنع نمو لجيلا
 لب هناك وهو ربكلا ىلا كواعو برهف حايلصلا

 ةيجلا ىف لجرلا كلذ نأ مث مياهلا

 ىف ماب زوناك عم ةروجع ةريثك ةعامج

 ىلع لك اوعينجا كقو نييناتلا ل بناج

 د قى بحرتن هددي نبب ىوغقوو ىنياكك

 عيمجاب هنتربخاف ىرمأو ةانحح نع ىنلاس



 ردقت ملف هعم اهذخأ كيرف انينع لزنيو |

 حالسلاب هيلع عرفتو نيمجأه باد سلا نم

 ىتات رسكإلا أ دوعيو برعيو اتم فاكيف

 ناسلل كلذ نم لماح ريل ريصتق ةناكم

 ميلتم ىجوي الو ةروبخم اهأدالوأ ىقبتف

 نكو ار كحلإ نيطالسو روب كولم نع الأ

 ب رق لق هناك ناضل ل ورع طظننذ يقع

 هنم انتجاح ىضقنت انو هعولط تقو

 اتدالب ىلإ ىملاعت' هللأ اش نأ انعم كانزخأ

 ال تقولا اذه ىف انتلبات الول كنا ملعاو

 (قيرطلا ىلع كلدذي !لدلحأ لكت تنك

 كيغي كنا ةراعلا الب ىلا لصت ردقتالو

 كتوم ىردياآلو !ديك توم تنكو اهنغ

 ناصح ؟قتأو مالللا ىف ىك اينيبف !ىحأ



 سريع

 و تتقولا كلذ ىلا نافزلا لوا نم ئربخ |

 بت دقو تيفال ام عيمج هل تبكحا

 كيلع هللاب ىديس اب هل تلقف ىرما ىف
 و ىربخب كفنيلعأ دق ىناث ىقذ-خاوت ل

 كل لهف ىرمأ نم ناك دق ام ىلع كترهظأ

 كداعقو كعاطقنأ ببسو كلاح ىنملعت نإ

 ىل لاقن ثنا نوكتت نمو ناكملا اذه ىف

 ناطلسلا كلما روخاب ريمآ لج .ىقا ملعا

 ناملغو. سايس ىدي تحتو . ناجرسهملا

 نم ةروجال مل رن لويخ .نيملستم نحو
 بيجحن ' نامزلا !ذه لثم ىفغف لصالا لبخأ

 ى .اهطيرنق ةليصا اهنأ .ملعن ىذلا ةرجيلل
 اذه ىف ىفتخضنو هتيار ىذلا ناكملا اذع

 ليخخ نم ناصح علطيف ىرق امك بادرسلا

 ةطوبرم اهدجيف. هجاخلا كلذ ىلع رجلا
 اهنم غرفي املف اهبكريو اهيلع زفقيو علطبف



 انه ىلإ تيج نيأ نمو تننأ نيا نم ىل
 ملكتملا اهيأ ملعأ :تلفغ دالبلا ىأ نم تناو
 و بكرم ىف تنك دقو بيرغ لجر ىفأ

 ملعأ رثو ةريزجل هذه ىف انأ تعلطو تقرغ
 ىل رهظ ىمللك عيس ابلخ هيف حورأ ناكم ىل
 سافنالا ىوق سابلا يدش لجر وه اذاف

 صضرالا تأ باداس ىف ىف لزنف دعم تبشف

 ةريبك ةعاق ىلا انلصو نأ ىلأ هيف انيسو
 ةعاقلا كلذ ردص ىف ىنسلجاف ةجلم ةشورغم

 تمدقتف ماعطلا نم ىت ىل رضحأ هنأ مث

 ثحاتراو !كياز اعبش تعبش ىتح تلكاو

 ةحارلا ىنم ملع املف ىر ىدعو ىسفن
 نورس سا وبابس عش اول
 !ذه ىلا لوصو ناك فيكو هيف انا ام
 عيبجو ىدعقب هتربخاف ىل ىرج امو ناكملا



 ممل

 ةراتو فق ةراتو .ىرجلا نرات ترسف: ىلجر
 لكأ اناو لبيلق قداعكا ىلع ىشماو ركفنأ

 برأ و توقتاو ةريزلل كلت هكاوف نم

 نيبع ةريزلل كلت طسو ى ناكو اراهنأ نم

 ىلع لزأ مو اهيلع تفان ةولح ةدرام ام

 تشعتنا كقو ةليلو موي ةدم ةلاثل هذع

 قاكرح تيوقو" ىحور لأ تدرو“ تتوأو
 نيب جرفقأو ةريوج كلف ىف ىشمأ ترصو

 نيزاك ىلإ تدبع دقو راجشالا كلذ

 ميهيلع زكعنا ترصو رجاشلا نابضق نم

 سالف ةلاكل هذه ىلع انا اينيبف ىشملا فنع

 غمبأ لا لقم مكلا ةيحان نم فعب ىلع ىنث
 زكعتا ىثام لزأ لو هتدصقف ةيلاعلا

 سرق و !تاذ هيلإ تلصو ىتح رزبكاكعلاب

 تبعتراف ىلع حرصو اص ىرظن املخ طوبرم
 لاقو اين ىلع ميصي لجرب انآ ؟ذأو هنم



 موز

 ةيلاع ةزيزج .ىلا تعلطف ٍياومالا ىتدعاس
 راجشا اهببذو هنم علطا ناكم اهل سيئ
 ناصغأ ضعب نكس4 رجلا ىلع ةلظم
 تيبات ام ةرثك نم اهب تقلعتو ةرجش [

 و تطبشت دقو كللهلا ىلع تفرشأ دقو
 ةرخحشلا قوف ترص نأ' لأ ىهزعب قلعت
 ةريزجل كلت ىلا ةرجشلا قوف نم تلزنو
 لكأ كهسسلا تدجوف. ىمادقأا ىلا ترظنف
 ةرتلك نم ىردا ام انو ىباوص نوطب
 لثم اناو ةريزجل كلت ىف تحقلتف بعنلا
 اةدش نم ىدوجو نع تبغ كفو تيملأ
 نم. ةلاذل كلذ ىلع لزا رثو تابشاق ام

 غودلط دعب موي ىنأث ىلا رصعلا موي لوأ
 نتظقيتساف ضرالا ىلع اهطاسبناو سمنشلا

 اومرو دف ىمادقا ىلا تريلظن كفو



 سبأ ملأ مدلك متنسا اه همالسلا اومنتغأو

 تلرونو تريكو ةريوطلو الا بكرملا بحاص

 جاومالاب مريطالتما جاجتلا رجلا طظطسو ىف

 ةليج نم تنك اناو اعيبج ا!وقرغ دقو

 ننلكو. قوخ نمأ عم .تاقرخف ا ريؤلا . نم
 1 تناكو بشل نم حول ةعصقب ىنناعا هللأ

 باك لا اهمخ اولسغي اونأك ىذلا نم ف ريبك

 هناذ :سيارلا امأو وكلا طسو ىف بعلي

 | عيمجب نيلون دقو ةريزلمل كلت ىلا لون امل

 و هعالق :نرفاق رصجلا رارق ىلا اهيف ناك نم

 | نم اغرظنا ترصق اهيف نمو بكرلاب راس

 | بكرملا ىلع تغخف همالظب ليللا لبقأو راهنلا
 هذه بكار لزأ رثو هلال هذع ىلع اناو أ



 وسو

 و نيناوك مهلا ؟وبصن دقو ةريرك كلذ ىلا

 نيناوللا ىف نإرينلا اوقلطاو توسل اوقلع
 دارا نم مهنمو هبابت لسغي لين نم مانف

 ق:جرغتي رياح نامغ نم مانو :ماعط_ سيل
 دقو ىلاعت. هللا قلخ ام ىلع ةريزلل بانجا

 ةريزجل كلت ىف اوبرشو اولكاو .اوحرشنا
 جرغلا ةياع ىف خلادلا هذه .ىلع حي اينهيف

 العاب انهلع مصي سيئرلاب !ذإو رورسلاو

 عيمج اوك أو بكرم ا اوعلطا باكر اي هذوص
 اوزوخ ةمالسلا اومنتغاو مكبابساو مكجارح |

 ىلا ةريزلل هذه ناف كلليلا نم مكسغنإب
 اهنع.املأ لق دقو ةريبك :ةكمس ع اهيلع متنا

 اهيلع ناب كفو ضرالا ىلع رمست ترق. اف

 ثيسحلا املف: قاسلا جيلا نم لهل |
 ديرخ دو تحكرختف اهريظ. ىلع رانلاب

 بكزملا. اوعلطاو اوعرساف :مكب رحجلا ىأ لوؤنلل
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 أ ىرحلا دايدنسلا لق ناتيالاو نوسمخل
 تيرتشا و تف ىلا م ىلوالا ة مفسلا

 ىسفن ىل تحمس دقو بابسأو عانمو ةعاضب

 ىف تدلزنو ىنم ناك ام تلمحغ ملا ىفرغسلاب

 هريبك بكره تناكو ةدصبلا يندم ىلا بكرم
 بكرملا انب ترفاس دقو .هرهثك راجت اهيف
 رجح نمو .ةريزج ىلإ ةريزج نم انيدعو مايا

 انيسرا ناكم لكو ىب ىلا رب نمو م ىأ

 نأ ىلا رسجلا ىف انوجن .دقو عياضبلا

 تاذ قو قانسرلا ةكلم ةريزج ىلا انلصو

 راهقلا كلما دال نودحوي رايطأو زاجشا

 حاصخ هلل و نم ةضور اهناك هو
 و عولقلا اوط !وعلطف هلاجر ىلع سيارلا

 باكرلا لزنو ةريزلمل كلت ىلع هيسارم اخرا

 | بكرملا ىف ناك نم لك علطو طامسالا اودمو



 لهخلوب ب

 | كلذ ىنعف نيشللا ضقلا "نم رنك بقل

 ئدقع ىفقب مم تسيحو انتا دقو انعم

 تاراقعلا تعبو ىلاوا نضعبو سويللأ راثا نم

 عليف هلك كلذ نمت تعمجو همكلمأ امو

 رفسلاب ىسقن ىتنتدحو مرد فالإ ةتالق

 عاهضلا ىلع ةجرفلاو سانلا دللب ىلإ

 هلق ام ت.كنن دقو عالقلاو نكامالاو

 ظ لالا حرش ىف ارعشلا ضعغب

 : ىلاعلا بسكت دل ردقب

 أ  ه ىلايلا !مرهس ىلعلا بلط نمو

 : ىلاللا بلط نمربجلا ضوخاي

 © ىلاونلاو هدايسلاب ىظحو

 ؛ هردق ر مغ نم ىلعلا بلط نمو

 1 ىاخنا بلط: ى:هعلا عاض) ٠

 مالللا نع تتكسف حابصلا دازارهش كرداو

 و ةنياتلا ةليللا تلاق .دغلا قو حابلا



 مايد

 لكالب عقل ترصف تاراهبلا عاوتا و تاراقعلاو
 ناوخالا ةشاعمو ببطلا برشلاو بيطلا

 نئلذ نا تدقتغا دقو ناسلل باكالاو

 لزأ مو نامولا لوط ىل مودي هتأ وأ ىتعفني

 كلذ دعبو نابحالا نم ةنم هلال هذع ىلع

 تيتو تقفتسأ لقو ىلقع ىلإ تعج

 نكهجو ىتلفغ نم تيهينتنأو ىركف نم

 و لاخع دق ىلاحو لام لق ىلام تدجوق

 ثصحذلاو لاملا نم م ناك ام عيمج تدقف

 ردقأ مو بوعرم شومدم ىناك ترصف

 ملف ىسفن تدقفتو بوتكملا نم رارغلا ىلع

 تاكذتف لج الو لق ال ىت ىم اقبي لجأ

 | ريغص اناو ىددلاو نم اهتعمس تنك ةياكح
 | ةثالث مالسلا هيلع نابيلس اندبس نع ىو

 موي نم ريخ تاملا موي ةتالث نم ريخ

 [و تيم عبس نم ريخ ىح بلكو ةدالول)



 لاونلاو لاملا نم ربتك ىث ىل فلخ دقو

 اهدا مفعل“ مل لات دج فتحت او ات "ل
 دايدنسلاب ,باكالاو راجتلا نم تيم» ىأ لاول

 ىل ىرج ام عيمجب كربخا فوسو ىرحلا
 و ماقملا اذه ىلإ لوصولا لبق ىل لصحو

 ىلا تلصو ام ىنال هيف ىنتتيار ىذلا سلجم
 كيدش بعت دعب الا هراجتلاو هداعسلا اذع

 لذبو ةييطع ةقشمو كيزم نم هيلع اه

 لوالا نمزلا ىف تبساق ام ابو ةريتك لاومل
 اهأو ةرفس ' لكو تأرفس عبس ترفاس كقو

 البع قو بعهذلاب بتكت ةبيج ةياكح

 دابدنسلا نأ مث ركفلا ري اهيفو ربتعأ نمل

 هسلجحم ىف نيرضالملو لامكلل لاق ىرحلا

 !دلاو ىل ناك هنأ ماركاي تاداس اي اوملعا
 ةريثك كالماو ريثك لام بحاص ناكو ارجات
 مغص ىبدح اناو ىلاعت هللا ةجر ىلا لقتناف

 -_و



 طوضينف ماعطلا ميدقتب رم رث ىخ؟ لثم

 ةخنفلل 0 نم ةيغس ملل اومدقو 0

 ىتح راعطلا كلذ نم لكاف ناعيج- ناكو

 هولا نفتلاخ ةديياملا كلذ ؟ 0 عبش

 هل لاقو ىرجلا دايدنسلا ناكملا بحاص

 نلكو كسنأ انل لصح دقو كبايح م

 و اهتدشنا ىتلا تايبالا ىنعممت ىدصق
 كننعيمف قاطلا ىف تنك ىنآث بابلآ ىلع تنا

 دايدنسلا ىحتساك ىنبجتاف قشنت تناو

 قذخاوت ال ىديبس اي هللاب لاو كلذ نم لاملل

 كيلا. ىف.ام ةلقو ةواقشلاو بعتلا .ةرثك ناذ

 هل لاقف بدالا .ةلقو هغسلا ناسنالا ملعت
 و فاخخ ال يكيلع ساي ال ناكمل بحاص

 ىقدشناف ىخا تريح كناف ىتن نم ىشختق ال

 لابخلا دايدنتسلا ىشن) كلذ كنعف تابيالا

 ذقو ىركلا دابدنسلا مهعممف تايبالل



 ممن نمد

 | ناكلا كلذ بحاصو نيماكم ةعابج هيف

 || املف ناويالاردص ىف سلاج ريبك ميش لجر

 | ضرالا ليقو .عيلع ملس لاململ عيلع مدق
 لثم دجوي امو هسفن ىف لو ميدي نبب

 بداتم .فقو مث: ةنلل ىف الآ ناكملا اذه

 بحاص نأ مث هب اوبحرتو مالسلا هيلع !وذرف

 لاقو هب بجرتو اينال. هبلح ملس ناكلا |

 م كسلا ءامر م لابص» ايك لولا
 ملعا لاملل لاق كتعنص شياو تنا نؤكت |[
 | لايك ىربلا دايدنسلا ىمسا نا ىديس اب

 | و .ىتشيبعم لجال ةرجالاب لجأ . ىتعنص نال

 ريقذ لجر اناو لامثل ريغ ةعنص ىل سيل
 موب موي توق لغتشا ىث ىدنع نسهلو
 و. لاج اي كيابحرم لك :بحاص .هل لاقف

 كابدنسلا انا كم! لتم ىمعأ نا ملعا

 تري دقو -نربلا:دانحتسلا» كاناو ئرخإلا



 مري

 سبلملاو رظنملا ىسح ليامشلا ملم لكشلا

 ضبف ىتح ايشام لري ملف باشلا خان

 ىديس ملك لابح اب هل لقو لاملل دي ىلع
 و كيلا ىلسرأ دناذ ناكملا !ذه بحاص

 نع عنتجي نأ لامخل دارا كتلباقم بلطي
 ليبس هل دج ملخ بابلا كلذ ىلا لوخدلا

 و هنلج لمن ةفلاخملا ىلع ةركقم الو

 باوبيلأ دنع تبيلا كلذ ويلهد ىف ايطح

 راد اهدجوف لخاد ىلا مالغلا عم لخدو

 ناكمالا .ةييطع ناكرالا ةديشم ةبيظع

 عبراب بحرم كح ةميظع ةعاق ىلإ ربعوأ

 هيقسفو ناويأ لباقم نآويا ةبطسعو نيوأوأ
 لضتق كنينابشب . ةعاقلا : كلقو ناورداشو

 مدسنلا هيف بهن قاتسرلا جلم ناتسب ىلع

 رامثاو ةقفاد راهناو ةقطان رابطأ !رف قرو
 و ريظع سلجم ةعاقلا كلت ىقو هدقساب



 مآ

 © ىلط ريخ ق3 معنم نم مكو

 : لياز بعت ىف تجصأ انأ

 © ىلج كر تقو بيج :ىرماو
 ؛ ةيفش الب دبعس ,ىرسبغو

 هه لكمكك امويرغدلا هلم امو

 :اعاذ هشبع كف مرسعنم

 8 ىلحاو برست 0 كلم ,ء

 / :ةفطت نم قياللل عيت
 هه .ىلتمك 1 -ط لثمو !ةذف لتم أناو

 © ىلكو هلم نيب ام ناتشو

 مي ةحع مكلملو لدع مكاح ايأ

 .ىم لامُثَل دابيدتسلا عرق املف ىوارلا لاق



 و ةيداحل ةليللا تلات دغلا ىفو حابلا
 ئلاخ اي لةو ىيتيامادعب وسبل
 كرفغتسا ىلا عهلثا ىش لك ىلع رداق اب قزأر اب
 بويعلا عيع نم كيلا بوتاؤ بونذلا نم
 كقلخ .ىف لعفت امهذ كيلع ضارتغأ ال ىر اب

 بوبغلا مالع تناو لعفت امع لاست ال كناف
 مظعأ ام كناحبس ريدق ىت لك ىلع تناو
 و اشن نم رقفت كناطلس ىوقاو كناش
 ام كناحاس اشن نم لذتو اشن نم عن

 قتيعن ادق كناطلس ىوقأ امو كناش مظعا
 مرعدبس ىلعو ناملغلاو مادخل !ذع ىلع

 معننأ عاوناب نينذلتم مف ناكما !لم بجاص

 عي ىف كيح ذفن دقو نامزلا دم ىلع
 نابعت مهنمو ميرتسم مانف ناسحالاب كتاقولخ

 تانوالا رمي ىلع لزي من ىلثم وه نم متنمو
 | رعش تايبالا هذحدشنا هنأ مث تاذللا منح
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 باي ىلع هقيرط ناكو هيلع مل لاق ىذلا
 !ديدش ابعت بعت هنأ رق ىركلا .دابدتسلا

 كلذ ىلع ناكو ميرتسي بابلا ىلع طحو

 ةحرو ةديأز ةوارطو شرو سنك بابلأ
 جحاترا بعتلا ليزقو دكاوفلا شفنت .ةبيط

 كلذ ىف ةبيطلا ةجارلا ىشنتساو لام

 ةيشو نعتلا نم هه نا اها للون ناكل
 اسح نيبلا كلت لخاد نم عمم هنا متر

 و تارازغو ىراق رويط نم ةبيط تاوصاو

 ىلع برض سح عمس كلذ دعبو ريراحش

 ناسح راوج انغو ىلصومو كنجو كوع
 مادخ ىارف تببلا“ لخاد ىلا رظن هنأ:

 ننيغت لم ماعط : هحجار "مث ناملغو رتيقك
 دكجيويال ىثو ةرضاتغملا رازبالاو تاراهبلا عاوناب
 اعلا ىلا هقرط عقرف نيطالسلاو كولملا دنع الأ

 مالللا نع تتكسف سابصلا دازارهش

 ر

 كرذأ و !



 مو

 كلذ ممغو ثيبعو ناملغو راوج هل ,ىرتشأ

 نوكي نأ. علصي ال ميظع. ثيب هل ىرتناو

 اهببفو نيتاسب تبيلا اذه ىو .نيطالسلت الأ
 و بهذلا اب فرخزمو سفنالا هيهتشت ام
 ةكسلذ قو تاشوقنلاو تاناهدلا عيبج

 ريغو :فلتخ ناكرو شرو روخإ تبيلأ

 نيفقاو مادشلو دوعلاو ' بنعلا نم كلذ

 و دوعو ىنغو تيبلا لخاد نم اومدخي

 لاف برطلا ةلأ نم «ميغو نوناقو يدع

 ىرجكبلا دابدنسلا ممأ نم ناك ام اذه ىوارلا

 ناك هناف لامك نابدنسلا نم ناك ام امأو

 ضعب نم موي ىلا سانلل ةرجالاب لاح لجر
 لمح ىأ كل له هل لاقو لجر .هرظن مايالا

 رت معن لاقف قالغلا عضوملا ىلإ ليتل اذه

 عضوللا ةرامأ هاطغاأو ةلبكمل هلجو ةرجا هاطعأ

 عضوسللا بداطو لج لابأل نأ مث عجرو



 !متغلا ىلع لاومالا قفناو. لايل  عبسو مايأ

 اولخداو لمالتا سرفلا اوحرفو نيكاسملاو

 شيع انها ىف اوسلجأو هردخ ىق سرفلا

 ماتا: ىج لك زولاو الو ةاتايحح: مايا لك
 اعيمج- اوناف تاءاذأ قرغمو .تاذللا مداح

 ديعسلا كلم اب اومعز تازارهش كتلاق مث

 ميدق ىف ناك هنأ ديدسلا ىارلا بحاصو

 تخت يلج ١ ناوالاو :رضعلا فئاسو , نامزلا
 ىميي رخالاو .ىركلا دابدئسلا .ىمسي اه

 ناكو دادغب ةنيدم نم لايثل كابدنسلا

 ةّحر ةفيلذلا ىيشرلا نورا نمز ىلع نينثالا

 وذ ريقف لجر ناك لايبخل كابدنسلا هيلع هللا

 .لجر ناك هناف.-ىركلا دابدنسلا اماو لامع

 ناكو دالبلاو راجلا ىف سجاتي ىنغ جات

 عضوي نيأ ىرديال مجاملا ىف هيسك ةرتك نم
 هنأ ارث «ريغو شايقلاو ةضفلاو بعذلا
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 | كلما ىقبو درهق نم رزقني داك ىتح امهظع
 و ةيراخل يلع نيزح فساتم هنامز لوط
 امو ميكللو كىلبلل رج ام !ذه سلا

 رياط ىلا ىفو رياس لري ره هناف :كللأ نبا
 لخدا لون: ايإو هبيأ ةنيدم ىلع فرشأ ىتح
 تاعقوبلا درتك لاق :لثلار نال مدينا ةيابس
 :هتباصا امل لوالا .نم صرحا ولو ىشللا ملعت
 دمأو ديبأ ىلع ليخد ابلفذ كيادشلا هذه

 اييظع احرف اوحرف سرفلاو ةيراذل هعمو

 اودعو .كللا نبا مودقب رياشيلا ترايطو
 | ارزولاو قلخلو ممالا تعيتاجاو هوركشو هللا

 بيللكلا  ولسراو كيما. ةينينللا كاسعلاو

 | دتنبا هرهص مودقب رصيق كليا ىلا .ياشبلاو

 .ايادهلا هدنع نم لسرأو ابيظع احرف اوحرفف

 ااا ديور دتنبا كلب ةجافلا ايفجتلاو

 ةعبس حرقلا اولمعو ةنيدملا اونيؤي نأ كلل



 اظيغ ظانغا كلذ كلملا عمس امبلخ ,مخالا

 مان ٠

 ميكذللا مضخاو :لسرا :كلملا نأ رث نيتوهبم

 ميلا اي نياخ اي هل لاقو سبل نم ئسراغلا

 بششدل سرفلا هذه ةليضف ىف ىنملعت زف اذ ان

 لج ىلا اج ”ىتح كعم تناك ىلا :دوسالا

 اهبحرو ةيرانإلا لخاو ىاردغو ا

 ىواشي ىث ةيراخلا ىلعو اضغلأ ىف رانطو
 تدكسف حابصلا دازارهس كرداو لام ةنرخ

 تلات دغلا ئفو حابملا مالكلا نع

 نيتياماو نيسيخل ةلماللا ةلبللا
 ىكبو اص مالللا كلذ ميكشمل عمم ايلف 1 : | 8

 سرفلا هذه .ىالوم اب لاقو ههجو ىلع مطلو

 مذخاو اجن ىذلا مالغلا !ذهو سرفلا كلم

 ىلا لوالا نم ارج ام عيبجب هل ىكحا رق



 دل

 سيجيف ,بلوللا اذه كرفا اناو هعلبتو اهنطب
 امك .اوعنضخ؛ ىلاعت دلل ةردقب ةنقول كدصرلا

 بلوللا كرفخ :دكأرو : ةيراثل :اوبكراو .هل. لاق

 ٍكلملا .لاصخ ىوف ىلا تيعغتراو .يياطلا ريبطلا

 ىمل اولاقف رياط ةوارف اوتقتلا  كيسما كبسمل

 وأ ناطيش الا اذه ام هللاو انالوم اب كسمن

 | اذاو ككسلملا ربظنف نال. طاحرأ .نم طعر

 نابي ىفي الو: يظنلا ىع .تياغ دق ,سرغلا
 ةبيظع ةخريم كلما خرصف ربخ الو رشا اهل

 قانا رث ةينامز :ةعاس هيلع ايشغم .عقوو

 ىلاعلا اهللإب الآ ةوق الو لوجال لاقو هتوشغ نم

 نأ رظن دحا وأ ايندلا ىق !رج لم ميظعلا

 الإ !ذه :ام هالأو .ايضغلا :3 ريطي مدا ىنب

 عم عجرا هنا رق بجتالا اببجتا نم :طرمأ
 نيشفدنم .نيرهكام متو مكاسعلاو ارزولا



 م

 .مغر هناا م لامع روخبلاو خعاس رادقم

 نإب دق ةيراخل قديس اب اكلملل لاقؤ هسا

 ىف دوصرم اهارتخا 'ىذلا ناطينشلا نا د
 ل اذاو دوس؟ بشخ ' نم شحو  ننطب

 لك الاو هددصرا اخ "شحولا“ كذذ ٍكَجَمي

 كليا عمس ايلخ لاثخل 1ذج ايلا نوعي رهش

 نانتسإ اب كرد هلث' ميككلا لاق ماللكا كلذ
 اي تقدص ا هلئاو ةفسالفلاو ابكلل 'عيمجا

 بشخ نم سرق ماعم ناك قتيأز ىثال ميكح
 رمأ ث تلق ىذلا نوكي“ لغلق سونبالا
 املخ هيدي نيب ىلا اهو رصحاتن سرغلا زاضتحاب

 ذلكم هل انك اقدخج و: ىلملا ىبأ * اهرظن

 ابك اولعفف روخبلا اوقلطا :لق لاذ ىفف
 و ةصونعقم ةقرو ةنامامع نمي مرخآ رق لاق ظ

 ةقرولا هذه اومراو ىفلخ ةيراثلا اوتكز لاقأ]

 عحشفت ةقرولا خيار :سرغلا تنمش 1قاك رانلاب | |



 روفر

 ئالوم اي كنم كيرا لب.:نونلل ابيلا دوعي

 ةرشع عم مايل اهيلخدي نأ رسمات نا

 ناو ضرالا ىلع سودنت امهوكرتي الو راوج
 حرفي ىنح للتخلو رهاولل رحنا اهوسبلي

 اهجرخت .مايلل دعبو امرطاخ رسيو اهبلق

 اهتدجإو :ىذلا ناكملا. ىلإ ةنيدلا يراج

 كللا عمس املخ تباصنأ .كانع اهنال' ديف

 اي هللا كايح هل .لاق مهكلمل نم مالللا اذه

 ىف.تدجوا ام ميظعلا هللاو. ةنيدملا يراخ

 كلما: لعقف اهلل نيب .طيشن: كلتم' ايندلا

 ىواسي ىث اهسبلاو .ميكلل هرما .ايك

 ةيحشلا دنع ىلا اوضم مانا مث لام ةنوبخ

 ارزولاو يكسعلاو ريحألو كلما ريجحو

 ىف طبشيو ميهيو مدملي ميكلل ادبو

 ىقبو تي" ىلاو: ىقوف ىلإ :هرظنو ضرالا



 سوا

 اهل للقو اهنذإ ضعو ايلا رمدعت رث

 كللل دىي لبقو ةيشحو لقعب نالا ىضوق
 حابصلا دازارهش كردإو هرطاخ ىف ىذخو

 .تلاق دغلا ىو حابلا مالللا نع ةتتكشف

 نيتيامادعب ىوعبرالاو دعساتلا ةليزلا
 ضرالا ىع ةيشغشض تعفو اهنذأ تلخأ .ايلخ

 تندو تسلبلتو تضهن رق :ةينامز ةعاس

 الإ هل تلاقو طلي تاتلنقو كسلا نم

 تر فيك كنم انج ىكللا ىديسب

 داك كل3 كللا ربظن : املك مويلا كتيراج

 نسح نم بج“قو : سمغلا نم. ريطي :نل

 ميكلْل ىلا تفنلا رق اهئاسل ةءالحو اهظفل

 ئهتشت' ام كبطعا ىح ىلع ىئمم هل لاقو

 تقو وه ام ىالوم اي ميكلملا لاقف ديرثو

 اليل ةيرادل هذه ىلع فاخا ىنال. لسقفلا



 قيزعلا 'نوغب يرغلا ىكاجن راهنلا سمش اي
 هسح تعفس الخ راثالا رق وه انآ راب

 هيلغ اهسفن تسمراو هيلا تاضهن هققرعو
 هتلاس رق ةتكار تمشو هشقناعو هتليقو

 . وه ام ايل لاقف اهيلا هلوصو ناك فيك

 فلخ :فقاو بجاد "نال ممالك كتقو

 الخ ابر ييلاتلا نوكي فيك زدا و بايلا
 ىلا :ئيضمأ الو هب ناك ةليللا ىف تريحق .ناف

 ةعم ليعأو ىجتو ركاسعلا بكراو قل

 | دنا م نوحي هللا ةديري ئذلاو برح

 لاقو كلما كنع ىلا ىقاو اجدانع .نم بخ

 زماقف بيلا“ نم اكيرال ىديس اي مق. هل.

 ةيرادل دنع ىلا :ميكلشلا عم ىنضمو كلملا

 كنرثو خرصت هتاب اهيلآ كلملا رظتن ايلق

 لخدف انهيدّيب طبختو اهيلجرب صخرتو

 خفنيو مادملايو مرعي ادبو .اهيلا ميكمل



 مو[

 ابيكح الجر نأ مل ٍلوقتو كلملا ربخت“ نا
 ذب 5 عهشو سرغلا داب نم ليقأ كف < /

 لخدف اهيفشي نأ كيريو كدنع ىلا ةيراثل

 ةرطاو ملس مث مفي ال مالكو مفي .مالكب
 ىدنع ميكح اب”كلملا هل لاقف :ضرالا ىلإ

 نادل نم ةقبط شياو اهتاع بيس رظنال |
 نأ بجاحلل' كلما رمان اهكليتسا 21

 ايلف اهلاوحا فيك رظنيل اهدنع ىلا هذخاب

 اعل هبلق قرتخحاف رازغلا عومدلا ىخشوإ
 اهبلق ىرتحا دقو ةمان اهدجوف لخدف]| ظ
 لاح اذه نم ىشم لام ":لاقف اهنول ريغتو 0



 .اهدجوف اهجوزتل هبصق ىلآ ةيراتلل لخإو

 ايكحلت لاومالا  اهبلع (ةفني .ةلماك ةنس

 عمب ايلخ اهافش ىلع اوردقي ملفو نيمجاننللو

 ركبشلاو سيللل كلا مهلا لاق .كللا نبا

 نم :ريخاب كيتاي لاقو اميظع احرف سرفو

 «١ بانتح .هل ذخاو نيمحنملا سابل سنلو

 لمصر :ةنفحو ةيلعو  قيقر دلجو (قيتح

 هينيع لككو ةمللا عسو و ةماعلا ريكو

 ١ «كاببو زكع ةدحاولا هديب لخإو دطبأ

 ةيشم ىشج ىبضمو ةكاسم اضيأ ىربخالا

 قظ 4 كلجكب لاو الو مكتزاحع. بويص :انتراج |[:
 ,| كنم دير باوبلل لاقو .ءياسلا باب لصو.|



 2 غطا ااا ا أااأ0اأ 0021 ا اأ)10901001007 اذ ووو

 ىَبا امأو راصو !رجن ام-!له اهب ام اهوفشي
 قُمو كلب :ىلا كلب .نم رياس  لاز الق. كلما
 ميلعلا عيمسلا قفو ىنح ةئيدم .ىلإ ةنيديم

 ةنيدملا كلت ىلا لضو و نيصلا ةكلم ق.هامرأو
 اهقاوسا رادو: اهيلا .لخذف  ةييراجلل .اهففا قنا
 ام عمشيو رابخالا سسجتيو .اهعراومتو
 ةنيدملا ىق زياج وه .اينيبف سانلا :ىوملكتي
 و ةيرالل .ىنع نوتححتي  سانلا سح عمي
 و مييلا مدقنف اهيلع. اوفشاني -مو :اكللا
 ير انكلم نا: هل .اولاقف .ةيبضقلا نع .عالاس
 دعمو يش لجر دنجوف ديبغلا ىلأ اموي

 ةلاسق دوسأ بشخ نم سرفو ةنسج ةيراج
 ثركناف م اما ىنجوز هذع لاقف. اهنع هكلملا

 لقو ركام .خاس !ذه لب اشاح. ىلاقو
 مايشلا لخا كلما اماث نأ نتيبب نم. ىنقرس

 ةتارحلاب 'سردغلا ىمراو نجسلا ىف هاقللو



 عمن ىلإ

 و طبريو برضي نأ اكلملا رماف ردغلاو

 نجسلا ى دومرأو هوطبرو كبرصف ناسي

 رق عجرو سونبالا سرغلاو ةيراخل دخاو

 ئالوم اب تلاقف سرغلا نع ةيراخل لاس هنا
 اماخ مخك سمنابو سانلا نيب اهيف ربعي ناك
 سرفلا اوهري خرا رم' مالنا اذن كلملا عمس
 سصنئقن انجرخ لاقو كيص الب داو ةنارخأ ىف

 اهب سنوتذ سنأ لازغ انصننقا ربلا شحو

 و رورسمو ناحرف وهو هرق ىلا لخد رق
 نأ كزأ اسما اسما املف هرئاخ ىلأ اهلخدا
 نؤنجلاب تعداف اهجيرتيو انبيلع لخدي

 اعرظن 'اًنلخ اهبايت قزمجو مرصتو طبخت
 | وهو اهدنع نم يرخ ةلاخملا كلت ىف كلما

 ادبو اهمكخي نم اهل ماقاو بلقلا نيزح

 ىتح نييجنملاو اهلا ىلع لاومألا قفني



 أ تعمس املق اهبعالبو .اهفطالي ادب هنا رث
 ةتدعبات هردص ىلع .ةتنيلآ هذه مالللا .؛ذف

 ىبتو حونت تدبو .ليم ةياهميكخ اهنع

 ةردقيف هييقي ال هللا مانو هعضوم بلقنإ ىهو

 بكار ناك . نيبصلا كلم : نأ قنغتا : للعت : هللأ
 جوملا بملطخ 2 ةللأ نم سشطعف 5 دكيصلل

 ةرجشلا سح ميرتسيو برشيل انا نيعو

 و ىكبت ةيراذل ىجو . كانه ىلا لصو ايلف

 ةيحان قار ميكلملل مهشلاو اهبناجب سرغلا
 نم شهدنا ةيراخل نيصلا كلم ىظذ اهلف

 ركلف هبنيع ىف .تّلَحو اهلا انهنسح
 ام :انكلذا مل :لاقح سلجن هلجر يف خيشلا

 تلاقو نكلمإ باكر تلبقو., ةيراثل ن]يبصيفف

 رحاس . لجرلا هذه امأ ىدبس اب بذكي

 قىكرس دقو ركام | د ركلاب ىأ .تيب نم



 من نوع

 هببا مالك ىلا .تفتاي ملخ اهب كجوزا ىتح

 و ةنيدملا. ىلا هوبأ عجرو ىضمو هعدو رث
 حابصلا دازارهش كرداو نزل ىلا محرف بلقنا

 تلاق دغلا قو حابمللا مالللا ىع تتكسف

 نيتيائادعب ىنوعبرالاو هدنماتلا ةلبللا
 | نم ناك ام اماو هنباو كلملل ارج ام اذه
 |١ ىتح رياس لاز.الو. ةيراجل فخ هناث ميكلل
 | جرم ىلع كانه !ولزنف نيبصلا ضرأ ىلأ لصو
 اوسلجو ةام نيع ىلع ةرجحش تح رضخا
 | اطديبب ىنانراهتلا سيشمل .نيلاقف انكاثق
 ام هللا نعل ميكلل اهل لاقف هماو دوباو

 | ناو ئسرف ىذاحو كديس مويلا .اناو .قركذ.

 عنصأ ةيذيرت ىذلاو هنم ريخ نكل اناو

 زمعنم لجر ىلال ىهتشت ام ىسبلاو ىكل

 ديبعلاو.ناولمل ريغ ريثك قازراو كالمآ ىو



 مث نو .

 ىقف اهيف تعنبم شيأو ةيراخل نياف ىياخ

 راتحاف كبح كسار تلرع الأوأ مول

 تنأ ىالوم اي هل لاتو هرمإ ى ىاتسبلا

 هترظن الو بخ هنم ىلام ىش نع ى لوقت
 هكيبأ ةبيشو كسار ةايحو هيف ل ملع الو

 ترظن طق الو لوقت ام ىردا ال ىنأ ةمركلا

 ىأ مويلإ لخد نم هل لاقث هي ىنمهتت ام
 ىسراغلا ميكلل ريغ لخد ام لق نانسيلا

 نأ فرع مالللا ةذع .كللا نبأ عمس املخ

 ركفتم رياح ىقبو اهذخا ىسرافلا ميكا

 ميبأ ىلا تفنلاو سانلا نم اكتساو هرمأ

 ةنيلملا . نأ عجراو ركسعلا فخ هل لاقو

 فشكا ىح انعام نم عجرأ تيقب ال اناو

 لاقو هردص 3 قدو هوبا ىكيف ويش انعم

 كبطاخ .بيطو كقلخ ىدع ىدلو ايهل



 مسؤل

 قيذخ اي ىلا ةلسرت كنم .فطلا ىتس كنغ

 نم نسحا كول لك ىديس دنع معن لاق
 نأ ىنلسرا:ىبلع هنتريبغ نم نكال مخالا
 هتملخ نم ىل نآأل ىكمادق فقاولا دبعلا
  مالكلا كلذ كلملا تنبأ تنقدصف ريتك نامز

 |[ و بكرو سرفلا ىلع دكشو اهنقول .تضهنو
 تصضهن اهنا م بلوللا :كرفو: هفلخ اهبكرا

 دسقو اضفلا ىف حارو رياطلا ريطلا لتم عب

 ] ناك ام امأو اهنم !رج ام !ذغ نيضلا دالب
 ركاسعلاو ارزولاو هماو هيباو كلملأ نبأ 8

 رومزلاو لوبطلاب ناتسيلا ىلا نيريباس اولاز الف

 ناتسبلا ىلا اولخد ىتح تاسوللاو تاقوبلاو
 | ىذلا كيري ةبقلا ىف كلملا نبا لخدف
 ىمهراذ كيعب رازملاو ارفق رادلا دجوف ديري.

 مظلو هردص ىف قدو هسار نع ةماعلا
 اب هل لقو ىقاتسبلا ىلعا قعزو ههجو ىلع



 قاصسيلا كتع. نامتسبلا هكلذ' قدما |

 نبأ لخد ام هنا (وفنا يرخيو لخدي |

 هله ل ص ةرحأ نق ىلاو : هنخأ ىلع

 تما !لف نم هل :تنلاكقتف ةيقلا ناب

 .[ردتقت ال ةكلملا ىتس نال ةنيدملا بيرق ىلا
 نأ .ديرت 5 ةديعبلا تاناسملا هذه ىشع |

 قداص هنا تنقيب مالللا هذه ةايز انللا نيعمس

 در ةروسصلا مييق هترظنف بابلا :تخقف

 ناك. هل :تلاقفب عيطلا.ظيلخ :لااكلا



 كتسيلو قودنملا ىلإ . اهتعاس. نم تماقف

 يار يقلل نم اهيل حو لي زنا
 [و اهب راولل ملعت رو تجرخو .ةنيمتلا

 .: ' عنيبتأ :أوبكرو رصقلا مرسم ىلا هعم تعلط

 ْ كتدصينك بئلوللا كفو سونبالا سروفلا ىلع

 | ايضفلا ىف ىيرياس أولازب مو ريياطلا لقم خب

 3 زميل ناكو ميبأ ةنيدم ىلا لصو نأ ىلآ

 ىصضمأ ىنح .انمام ىلوك اهل لاقو كان بق:

 رحاسعلاو ارزولا بكراو ىماو ىنأ .ملعأ

 | ىدانو .اييظع .احرخ دماو هنوبأ. فخ .عنص
 ١ ناتسبلا اودصقو عيل اوعيتجاف .ةكلبملا ىلإ

 | هقلطأ .كق . ناك ىسراغلا 6-0 اناق لاق

 كق ناكو ةرم لوا ةهنيا عملا ىلا ام كلملأ
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 اهينيع تكافو تماقف هدبي اهربر اهدنع

 لاقف اهسأر دنع فقاو كلملا ىبا ترظنف

 هتفرع املف اكبلاو. نول اذه !ذامل اهل

 تلاقو هنلبقو هتظناعو هبملع ايسفن تقلا

 ام ىفك اهل لاقف كقارذ لجالو كلجال هل

 ناراوجل ترماف ناشطعو عياج انا نالا ارج

 املف لبيلا رخآ ىلا بارشلاو ماعطلا اويعي

 لدبق قلطتيو: اهحموي ئدجأ مق جابسلا جلدا
 راهنلا سمش هل تلاقف دكبعلا قسبفي نأ

 نوكيو ىلأ تيب ىلا اهل لاق ئضمخ نيا ىلآ

 كدنع ىلا ىجا توبس لك ىلا كعم ىدهع

 كيلع ادسقا هل تلاقو تكبف ةلداحاو' ره

 كنيح ىلا كعم ىنذخات كنا ميظعلا هللاب

 قىرخا ةرم كفارف لظنح ىنقوذنت الو ىضمن

 ىعم ىضمن نأ ىديرت كلملأ نقف اهل لاقف

 فلطنت ىتح ىموق اهل لاقف معن لاق



 سرغلا بكرو ريصقلا نم بخو ةليحأ

 ريطلا لثنم ةني .تضهنف !ٍبلوللا كرفو نيونبالا
 رباس لازالف كلملأ تنب ضرأ بلطو ىباطلا

 .ةتداعك ميان كبعلا كجوف لفسا ّىكأ لزنف

 باب لصو .ىنح لابلق ىشفتو .رتسلا عفرف

 ضني .فقوق اهْيف كلملا تنبأ . ىلا ةابقلا

 رازغلا عومدلاب ىكبت مه !ذأاو بابلا ىلع

 [| نيلبحت اذامل ىتساي اولاق اهحاونو اهاكب
 تالهلق اب ىهل تلاقف كهف لمك 8 نمل م

 داترلا اهذخإ ىنح ىكبتو مونت تدب اهنأ

 بابلاب نصني مياق كليا نباو اأذه نتمانو

 ىلإ لخدف هترارم تيطفناو هبلق بعذن

 ىلا لضصو املخ اطغ الب خئان اهدجوف لخاد |[



 سعب

 سلج كيما عجرو ماتاكم ىلآ سانلا تعجر |
 | نوبرشيو نولكاي اولعجو رصقلا ىدنبا عم

 همس يرام. كلف) كافي كبتاو و" نوب سوو
 تدبو+ اهدبب دوعلا تذخافن دوعلاب برصت

 و. كلا مادق داعنبالا لشنتو هي . برضت

 7 رعشلا اذه لوقت :تدشناف هدنبأ

 ا واننا داس ال يو
 © !وكذأ .اذاف: مكتيستا 1ذاف

 , 0200 : ىضقني ال. مكبحو نامرلا ىغي
 وو سختنو توم مكتب. ىلعو

 مالللا نع تنكشف حابصلا. دازأرهش كردأو

 و دعباسلا خليللا تلات نغلا قو .مابللا
 نبا عس الف نيتيالادعب نوعبرالا |

 نارمن هيبو تبيتلا داشنالا !ذع .كلملا

 نازحالا هنقياضو مارغلا هيف كازو" قاوشالا |

 هببأ ىلع لاتحاو هنقول ماقن:تاسكلو |
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 اونعقو .دورظن' مهنا: انو اوتافا كلذ. هقاوخأ

 اوحرف مهنا :رث' اوكبيو كلبقي اوذخاو هيلع
 | مل ىكحاف_ هلاجح نع كلاسو .اميظغ .اجرف

 [روخالا ىلا .لوالا نم هيلع ارج ىذلا .عيمجب

 ةرق اي كتمالس ىلع .هلث نيم هوبا .هل .لاقف

 | حلارفالب كلما رما .رث داوفلا ةئجهمو نيعلا

 | لوبطلا اوقدو :ةتيدلا ىف رياشبلا .تزياطتو

 | اوسبلو نرحل بايت .اوحلشو تاسوكلاو

 [و قاوسالاو . ةنيدلا اوونيزو حرنغلا بايت

 | ناك نم قلطاو سوبا ختفو نامالاب هكلملا

 | عم مابا ةعبس ميالولا لميعو سوبحم جيف

 | م قيالخل .تبحرفو برشنلاو لكالب اهيلايل
 | دري :ىنح هعم هنبأ بكراو بكر كلما نأ



 نم لفرسناو : اهرطاختل قيخاو :اهوبا !ماغق
 ترجاعو ساونلاو اكبلاب تادتباو اهدانغ

 تدب ىلا ارجل ام !ذه كاقرلاو: برشلاو لكالا

 راغالا زق كلما نبا امأو راهنلا نمش كلما
 ىلا لضو .ىتح رياط ول ىو رياس لزي رف

 موك ىقب ةنيدلا نم برق املف هيبأ كلب

 و هيبأ رصق موطس ىلع لزن ىنح وللا ىفإ

 ىلع شورفم دامرلا دجوف لغسأ ىلا لزن
 | نم ادحا هنأ هلاب ىق ىظف مصقلا باتعأ

 | لخد. توبيبلا ىف راد املخ تام دق هلعا

 | هتوخاو هماو دهيبا جوف دهنذاعك لخاد ىلا

 ْ 2ظ08 نازحالاو داوسلا .بايت نيسبالا
 أ[ دوبا هيلا رظن املف نادبالا ئفيعض ناولالا [

 عقواوأ ةميظع ةخرص مرص هفرعو دققحو



 مساع ع

 اهودضحأ املق اهووصح كناملغ عد رصقلا ا

 اهتعانص ىسح نم بجت. ىللا اعرشنو
 تقدحاو هنقول كلما نبا اهبكرق اهصخاتتو

 :| دلنق نوديري بناج لك نم ,كاسعلا هب

 .تدعصفا عولطلا, بلوت كرق كلذ -قياع :اًملف
 اخراص كلما لاقف رياطلا ربلطلا دبش هب

 كسمخ نمل كلم اي هل اولاقف هوكسما دوكسما

 نم درام ناطيش الا اذح ام ميظعلا هللاو

 عجرف هنم هللا كيملخ ىذلا هلل دبل نا

 امم نيشهدنم نيرياح مثو هركسعو  كلملا
 هننبأ كنع ىلا ىلملا ليقاث !اونياعو .اورظن

 بكر فيكو راصو !رج امب اهل ىكحاو

 هنعل لوقيو هيتشي كلما !دبو راطضو سيغلا
 نياخل لصالا ىدرلا ركاملا ”حاسلا اذع هللا

 ,ملعي امو اهيلسي ىبدخ كلذب لصقي .ناكو
 | اعوبا ناك املكو ةيلع قرتخا اهبلق نأ



 ا

 كيتا هيلبقت اذه كعبو. ىدر ئش ختم ظ

 .اناو. كلم .تنبا اهنالا ىنم ميخأ  كتنبل
 : ىتات- رمل . انامل. ,هل :لاقخ» سرفلا . كلم ؛نسبا

 ١ : ىبأ ع لاقف كولما اج اهيطختو ىدنعل

 | ككعم لعن نكالو راص ىذلا راض كلا

 انا فقاو هعيبج كيكسع .عيجات نأ !ديع

 ناث برح فاصم .كعم ليوعأو ىدجو

 رمههتز دسك نأد فلس بنذب ىلا ناك ىنتلنق

 ال: لاجرلا نال هيف طرغيأ ام نتف مقرهقو
 اذه كلما عمس املذخ نودصح الو نولاكي |[.

 | هنا هيلق ىف رمضو نؤكي يت

 | ةكيتهلا نمو هنم صلخايو بول ىف لدقي |[

 | هركسع كلملا عيج حابصلا ملدا املف لاق

 اورضح ناب كلما رمآو برح فاسم اولقعو
 برثل تالا. هل اومدقيو سرف كلملا ىبالي[

 ئ حوطتسو (قاوخ ىسرف انا .كليلا ولاول لاقف |
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 كنق . تنك لاو .انكراذ , ىلا وخد :ةمرح |[
 نم. نيا اب كلملا هل لاقف فلس. نمي

 ىتح كل لاقي ١ نم  نباو تنأ نوكت

 ىتنبأ. ىلع مجاهتو باول اذهب. ىيواجت
 | ربكا ؛ىللل رصيق انا نوكاو اهرصق ف
 | ةربع كنلعجال ميظعلا دللاو اهعيمج كولملا

 لصالا ىدر اب ةلتق رشا كلنقاو سانلا نيب
 مالللا .!ذه ىلملا نبا عمس املخ قراس اي
 ىلقل .ىالوم اي كلملل لاقو هنقول سكك

 'سانلا اوناك شيا ئتلتقو. ئتكلم اذا تننا

17 
 . وع

 رهظي نأ ىلتمل اشاحو ككلم نع كانلرعلت |



 مسرع أ

 عمس ايلف لصالا ىذر اب قراس اب نياخ اب

 ىف فيسلاو ضهن مالا !ذه كلما نبأ

 عمامأ نم كيعلا برهف دسالا لقم هدب

 ىكحاو كلما ىلا ىضمو ناءزف روعلم ومو

 فخاو ماقو اتعقولل كلملا- معرناف' ارجاامب هل
 ام .ىقش اب كليو دكبعلل .لاتو هديب دفيس

 داترلا انذخا ىدبس اب لاقف وسلا ربكل ؛ذه |
 هب رذقلا  لنيلج ليج الا انحتجو اهو[

 قع ىنس دنع .نايلاي هو ظنللو لعشلا
 نم لعص وأ ةوف نم لون ملعن امو ريرسلا

 ةديي فيسلا ذخا همالك عمم املف تحي
 لخد املف .رمالا رظنيل رصقلا ىلا هعم ىضمو

 ىقب ام هئنبا:دنع نسلاج باشلا كجوو
 مكاو فيسلا لسو بضغلا نم هلقع كل

 كلملا ىبا ماقف بضغلا نم هلنق ديري هيلع

 الول ميظعلا هللاو لاقو هيف (عفعزو هلاتغل |



 مسرع

 هتبح. كرش عقوف رينملا ربقلاك وهو. هلامج'
 ىف اوذخاو ةبهتللا 'رانلا هيش انهيلق ىف

 متتالوم دنع سلاج كلملا نبأ او رظنف عمون

 كدنع ىذلا !ذح نم ىنساي ىتسإب اهل اولاقف

 اسناج ىدنع الآ هتّذجو اف ملعأ ل نلاقف

 اولاقف هيق نا ىبطخ ىذلا اذه لعلف

 ام كاذه نأ ميظعلا هللاو ىتساب راولل اهل

 دنعأ ىلا راولل اوجرخ مث مالغ اذهل ىجب

 اولاقو معؤناف هوظقياف ايان هودجوف دبعلا

 سانلاو رصقلا سراح تنأ نوكت فيك هل

 ديعلا عم» املف نيدقار نحو انيلع لخدت
 !هنج ملف فيسلا ىلا الجاع .بقو كلذ
 لوغدم ومو لخدف فوكلو بعرلا هذخاف

 سلاج نكلما نبا دجوف هنالوم كنع ىلآ



 مرو

 هةرش اأذأآ ردبلا اهنك كو اهاعشب ةللجم |

 اهيلادتعاو اهدقو اهلاجو اهنسحا نم يكف

 فياقش دودخو رهبي قرفو رمزي نيبجب

1 

 ٍإ
1 
 جالا اقدخ قى ايلبقو. فحاترب فئرقي وهو ا

 :ام-مل تلاقف .اهسار دنع فقاو دتكلملا نبا][

 كديع لاقف :تينأ نيا نمو :تنأ نوكتأا

| 
 ١
 ا

| 

0 

 أ[ كلذ كلما :ئبا.. لاش املك قياقد :تاماشو

 ١1 اخدنع ىلأ مدقتف توملا نم ىلابي,ىقب ام

 تظم ةق ايتئيَغ تكقو. نقولل :تقافتسات ا

 | انعام“ ىلا كباج نمو تنل: يىبخحو ]|
 أ[ خ كيطخ نمو تق ىبيصنو كر لاق |
 | تتكشف قاببعلا- دارازهتتم .كرداو "قيكوللا“ لقا
 : لاق ف ىفو .مابملا مالكلا نعأ

 ْش نئتنيالادعب نوعبرالأو :سداسلاةلبللا |

 : 0 نم دحاوب 0 دق 0 2



 1 نو

 نم ىئضما رابت فيس ةلقمو كقوت ةعيش

 نم ةقلعم ةرقس هسار' لتعو رانلا بيهل

 نم كلملا نبا فاد دوملإل رجح نم دومأع
 امك للا رييظعلا هللاب تنعنسأا لاقو كلذ

 ىفتكال ةوق ىطعا كالهلا ني ىتصاخ
 نخاو هدي نم هنأ رق رضقلا اذه مخ
 دجوف اهكافو سلجو ةيحات ىضمو اذ قدنلا

 | ارتساو عبشو لكات لوكالا بيطأ اَيَيف

 ( لتساو :اهناكم ةرفسلا قلعو انأ نم برو

 | ئردي الو ميان لبعلاو «لخاو لدبعلا فيس

 :كلملا نبا لزب ملخ هبتاب نيا نم اضقلا

 أ ةبلع كجوف“قاثلا بابلا لصو ىدح ْئَشْع
 ريرسب وه .أذاو لخدو هعفرف -ةلوبسم !مس

 "توقاسبلاو ردلاب عصرم ضيبالا ياسعلا نم

 ىلا مدقتف نيجات راوج ةعْيرأ: هلوحو رعوللو

 ةدقأر ةيبص :كجوف هيخ نم“سيبل ريرسلا



 ىف لاقق املأ لابنلا
 لاقو هسقق ىركتتأ هنأ ' رقت انآ نصزأ ىأ

 رسقلا ؛ذه حوطس ىلع ةليللا تبا ىلأ

 ليختسي لاز اف: سانلا ىق:سناتسا# ىنح
 رصقلا العأ ىلع لزت ىتح سرفلا ىلع وهو

 دقو .سرفلا حج لزنك ليلا :مجاه' ىق: اكو
 فطقتي لاز الخ شطعلا هباصاو عوبل كرضأ

 وح اذاو لامشو نيه رطخبتيو  فطعتيو
 ردحاف ىيصقلا باب مادق ىلآ لوني يردب

 كرظنف بابلا مادق ىلإ لصو هنا ىلا ىشع]| |

 وضو رموملا مججخملو ضيبالا ماخرلاب شورفم | |
 لخإآد وض رصبات تقنلا هببلع  ىري ممقلا |

 دفيع رصقلا باب ىنع !ذاو هدصقف :رصقلا

 وأ ناميلس تيرافع .نم تيرغع .ةذاك .ميان
 ةيشخ نم لوطا نال_ل طاعرأ نم طمرأ

 هسأر فنعو كقأر وهو ةبطضم :نم ضرعأو |



 ينسب

 عقيص يف: نوكحي ام دوعصلل نول . عنيم

 بجحاسص كللا نبأ ناكو ظطوبهل .بلول

 رخآ 'بلول ىجوف لامشلا .بناج .ىلإ هدي
 كدعبو اضيأ هكرقف طوهبلا ىف هب !ذاو هكزفف

 بيرق ىقب لبلق ليلقو- ضرالا مصبأ ليبق |

 احرف جرغو ىلاعت هللا ركشف ضرالا هجو نم

 عقتراو .نيميلا بلول كربذ هنأ مث ابيظع

 | كارا اسللا ناص نأ ىلأ ىقبو ليلق ول أ

 جفأ جرم هنو لاع رصق فرشاف لوؤنلا
 و مس الوغو دق راعزأو 1 .٠ راهناو

 جارباو ةعينم ةعلق اهلو ةييظع هنيدم رظن

 ةنيدملا .بناج ىفو رودو روصقو روسو

 قفاش ناكرالا ديشم ناينبلا ىلع رصق

 نوسبال .كبع نوعبرأ هريادو. فصار (قياف

 ه حالسلاو فويسلاب ددعلا نيلماك درزلا



 .ش ٠ ا

 مهكح .اي..لاقو هرمأ ىف راحو .كلملا ' يعؤناف
 اب مكمل .لاقف هلوون ىف ةكرللا فيك معبأ

 تيقب الو ةليح :ىئدي -ىق ىقب ام ىئديس

 كربكتو دلهج نم هنال اقللأو رششملا مويل هأرن
 نأ تيبسن :اناو لوزنلا بلو نع ىلاس ام

 رماو !ذيدش ابضغ كلما بضغف هب ةيلعا

 اهراف وه :اماو سيكو برسصضي ناب. ميكحلاب

 ىف قدو ههجو :ىلع مطلو دسار نع اغلا |

 حاونلا قف فكخاو هابارس باوبا قلغو..هردض ظ

 ةنيدملا لحما عيمو هتانبو هتجوزو اكيلاو]

 فكتاو ديدشلا :نولللاىلا..هحرفا ٍتلقتاو | |
 ام !ذهخ نيدتا  عهشلاو :ةباكا ىلا:نمهرورس |[ |
 زق هنا كلتا نبا .نم..ناك ام امو راصو-ءارج | |

 | نضمشلا :لسورق ىلا ليضر جنا علاظ يم || ١
 كالفالا نيب .توملا ارو كالهلا ىلع فوشاو |[

 ىذلا :ئرتا' ةلاخم ال“ نلييم انا هسقف,فلاقخ. ||



 ممم عب يع

 شيكو -* يغسل“ ىضا لأ :ةهشيطخ ئذلإ
 كذأ'ىددح. كل اهباج لق ىتلا ةيدهلا هنو

 اظيغ التما .تفقأو ميكلمل ناكو ؛ذه نوكي

 | اع هتبال كلملا لاقخ كما نبآ نم لات دقو

 لعدل اهنتعنصو .سرفلا هذه ترظن ول .ىند

 اهورضتحاف تيبعلا رمل ث تريعو كلقع

 ةعبَح كلل نبا اهرظن املخ هيدي نبأ -

 3 ةيلجر برضو سراف ناكو هنقول .اهبكرفإ

 كلملا لاقق كرت ملخ اهنطب .قخ تاواكنزلا

 || قنح دق ميكلل ناكو.كدارم ىلح كقفعسي

 | ىطعي نأ كازث ام هنأ لجال كللا نبا ىلع

 | نيبببلا بتال ق عوتطلا بلوث هارواذ هنخأ

 | تدعص بلوللا' كليا نبا كرف املخ هكرتو



 سرس رس

 ام اهل, لاقق اهتاونخا نم رثكا ةميظع .ةبحت |
 ىئركنت الو: لل لق كنبباصأ ىذلا امو كناش

 نخل اير كلاقوراشردنص- قب تقدم .اينق م
 دق نندك نأ افخ الو كش ال ىزيزعو

 نأو جرخلا اناف كيبأ ىلع ,صقلا نقيب

 ام ناو هنع لرتعان مييق ىث ىلع رظن ناك

 ىقربدي بر ىلا اناذ ىنلوعي هنا ةدارآ هل“ ىقب

 ببسلا  ملعي ناك امو اهمالك اهرخا عمت ابلق
 و باطخل !ذه. بيس .ام مل ىلوق اهلا لاقف

 هل تلاقذ كجازم. شيوشتو كردص ةقيض | |

 ' ى ىبطخ دق هنأ ملعا ىزيزعو ىيبخ اب[ |

 بشخ نم سرف هل باج دقو رحاس لجرل

 هحيرا اذ انأو هرك#“و هركم هاد لدقو دوسأ

 مث هلجال ايندلا هذه ىف لوخدلا ديرأ الو
 ىضمو اهرطاخب فذخاو امالس اموخا نأ

 رحاسلا !ذه وه ام هل لاقو يبا دننغ ىأ |



 لعأ شخوا هبيرغ ةمأ نموا هبيصتلا قلخأ
 نم هبشي هنتاخساو سارا تغلقت لق هنامز

 كتتتبلا تداكو نقلا ىف ياجذلا خوفي نابل
 اهناو :اهرنضخ“ نفطلاو اهتامز- لأ : ىسحا
 ميسنلا' نم قحاو :فينالا لاوغلا نم (قشرا

 (قسيلاو زاحسملا رمقلا نم ىهبا فيطللا
 اهتاليم ق“ ىوصغلا لجاخات رادبتملا نم
 قسحاو :لاخا اهتانفل : ىف ”قازغلا نصقتو
 حاسببملا دازامهس كرذاو اسهتاوخا نم
 نعلق دخلا قو حابملا مالللا نبغ ندتكسف

 انهترجح :لا نم اهبوطخ ترن اسلف
 اهبايك تقرخو اهسار ىلع بارتلا: ترو

 ظ اهيخا ناكو لاق ىكبتو موتو مطلت تدبو
 عهمف تقولا “كلذ رفسلا نم مدق كلما ىبا
 اهبحك ناكو اهدنع ىلا قاف اهاكبو اهخارص



 مددإ

 ايلخ فلاي ال كوللا راق. نال هب. لهاتن
 امز مكتيطعا سقت 'لاق :مالكلا اذن كلما , عمم
 للك ىطعو تيقول) رماث دومتدرأ امو .ةومتينمت

 دينع عيتك بتكو هقانب نم ةليحاو 'ميكح

 ؟ئوتاكو مالا اذه تاننيلا ١ .. املذ قضاقلا

 تبنيلا تيلماتف نورظتي ةراتيبلا فلخ

 | ىسرافلا ميكشل وه اذاو اهجنوز ,ةريغصلا
 سبك لجر هتدجوف سونبالا شرفلا بحابص
 | هنيبجو كلج هرعش ةنس خيام رجلا نم جل

 تاطرشم هيناذا .تاطعع هيجاوخ للخ ْ

 .نيك ةهننيع تانطقرقم هيراوستوب ةهقدو ْ

 تاروغم تياسفخ رغثا هدردخ تاجر خئرسم

 .دناتخسلاج هيجو هناجندايلاك .هفنأ

 الين تاور وهناك: ننهت تاهلطم ,«نانسلا

 | ني وعو .ةعونش ةروص ةعوق:ةعوز, تايلدم



 ريب خي

 دتعصتخإ لق ام ةونجولا 'مهطو دتلق'أم
 نكعلباو, ليرتو :ىهتشت: ام عبج اهكبطعال

 مايا: نالت 'ايكللل ”فاضا هنا رق كانمو :كدارم

 صايخشالا:طوناث هي. اونا دق ام نكاج_ىنج

 صخشلا نم دحاو لك ةثخان هيدي نيبىلأ

 نثيقوللخ اتاك خخ ىلع ةوعلطأو: ةعتتخا لئلا

 هخارفأب رقن: سواطلاو « ىؤبلابئصتخشلا: عقوعز

 لاهي دعضو' ميكا هبكر سونبالا .شرغلاو
 راخخ::كيذ: للا : نيا. املف ردو اضقلا
 لاقو ؛دهحيرق نم ربطيا' نأ .داكو شهذدناو

 ملوق قدص قىدنع.ستبث ادق نآالا ايكحعلل

 دعولا زاجنا بجو دقو هوستلعف امو
 لاق دانا :مكبطغا انو ةوديرت :ام ىنم اوبلطاف

 اولاقف كلملا تانب ربخ غلي سلق اكل اوناكو

 انغيده لئبقو انيس دق ىكلملا ناك“ نا. دا
 نأ هنم :بلطنف هيلج ىنمتن نا .انل .نذاو



 اير

 كلذ كلما عمس ايلف دف لالا نفرتقاهف“ريطلا

 كتغلب كلوق ىف قلضت' تنك نأ ميككألل لاق

 ئسراغلا ميكن :مدقتف لاذ كدا او كام

 قم بشخ سرق هل: مدقؤ كلنلا ككعو

 للماك رموقلو بعذلاب عطرم دوشالا'نيوتبالا
 كولملل يلي اع تاواكنزو ماجنو برك ةذعلا

 نسرفلا كلما رظن املف هدحو .قلظفلا الختام

 سوفلا !ذه ناش .ام-لاقف :اهلكشا مقربعكاو

 ميك لاق هتك حو هتليضف ره. امو .ىمانلإل

 كدملا بجتنف ولأ -ى رياط وهو كحاو موب

 هللاو هل لاقو ميكلل ىلا تيفتلاو كدحاو|

 ذابغلا فلخ ىذلا. ميرللا دوملاو ميظغلا | ٠١
 ئلعو كمالك مص نأ داولاو اناب .مهقاقأو



 ما

 نم ربقن هدي قو .ةنيمتلا ةجرللا رهاوذلو
 امو ممكح اي: لاق كلملا ديلا :زرظن املك بهذ
 اب .نمهكلمل لاقف :صخشلا“ !ذع“ ةليصخب ما

 اذه ىف فني كليق نم دكحلو قاب سوساح
 كتيهبق اتيم :عقيو سوسالل :كعتريف وبلا

 ناك ةأ مييكح اي هللإو لاقو. كلذ نم كلل
 م كدارمو كانم كتغلب قح ؛ذف مالك

 مدقو كلملل ضجنو ىمورلا ميك مدقت
 بج نم سواط هطسو ىو ةضف تشظ هل

 بهذ نم عرف نيرشعو ةعيرا سواطلا لوخو

 ىلا تفتلاو ريطلا !ذهب كلملا اضيا لماتخ

 | ةليضف ب ام ميكح اب لاقو ىمورلا ميك
 وم الك :ىالوم اي ميكملل لاق سواطلا اذه
 مام ىلا -هخارفا نحلو هني راهتلا نم ةعاس

 مدغي رهشلا لمك !ذاو ةعاس نيرشعو ةعبرأ



 ب

 نيبديع ةنسلا ى.هل .ناكو؛ نيلاظلا نم

 ىف ةداع هل ناكو ناكعرملا رخالاو مسرمخلا

 هاياضع ءىطعيو هابارس متغي دابعالل ,هذه

 باجل عقريو نامطالاو .حامالا ىدانفيو

 اوملسيو ةكليملا لجا هيلا لخديو. ٍتاينلاو

 ايادهلا اورمدقيو كيعلا ىق هونييو هيلع أ
 (قفتات ةسدنهلاو. ةفسلفلا بح ناكواميخلو

 ةقالث .هتحلب .ى.. ناك, دايعالا .نضعب 4. قا
 فلا نيواخ عيانصلا نيقذاخ .ابكح

 ىهبأ لوقعلا ريح فخ ىوذ عيادبلاو

 فيافلل نيلماك لوقللا هز ,نم فيلاو

 ماسلا نيفلتخ ةثالثلا .اوناكو :قياقحلاو
 ىمور رخالو ىدنج دجحاولا  نادابلاو

 كلملا ىدنبلا لخدف لات. ىسراف رخآلاو

 ةيدعح هل مدقو دكيعلا ىف دانهو هل لكاسو

 ةراججلاب عصرم بهذ نم صخش ىو ةقي#



 رسمت

 تادذللا رمالسغ رمعاتا' نأ ىلإ ضنعتيلا

 مايل دار[ رسهش كردإ و . نيملاعلا ,بو.هلل

 نيتياملا دعب نوعبرأ دعبارلا :ةليلتا

 فيلاسو نامزلا . ميدق ىف ناك ' هنأ طوررك

 لاقي :سرفلا ك نم ككلم نأداثذو :ريمعلا

 ناشلا ميشع كلم ناكو روبباس ىكللأا هل

 ركسعو ليوج لام. وذ تناكو ناطلسلا ىلاع

 >تالخ هل ناكو عنام ركذو ' عسأو نككلمو زيزغ

 كولملا عي رثكأ نأككو ريبدتو مزعو ىأرو

 دوج وذ القعو..املع معرفواو اقزرو: الام

 الو ,دنصاقلا-. ىطعي لضفو مزكو .ناسحاو

 نايددوتملا:مركيو ,نيروكجلا :سبجج دراولا عنج
 نييمولظملا فصتيو 'ابرغلا» مركيو ايرقألا ببك)



 مم

 دقو اذه هردقو ىلاعت“ هللا اضقب ارجل ىلا
 تاماقالاو تالفاثل تاوعدلا - مهل ؟وعغص

 ميلا -ناك انو  مايأ قالك هادم تالماثلا
 اوجنزو معدالب ىلا كوبللا تقرفت غبارلا
 دجمالا اوجوزو ةناجرم ةكفلملاب :ديعسالا

 ىف دجحامالا !ونطلاسو مارهب كنب ناتسيب

 سوجلا ةريزجب ىف دكعسالاو سونبالا ةريزج
 ملسأ نخ مالسالا سوجلنا ىلع اوضرعأ اوناكو

 عم نامزلا رف رهجتو هولتق ىا نمو ملس

 ةكلملا رويغلا كلملا هتنباب عمتجاو مدزلب

 ضرأ اونأ عنا ىنح نيرياس اولاز امو روادب

 روبحو ةطبغ ىف هدالواو رومغلا كلشأو نامز

 ميهصضعب :!اوروزي .ةدم لك : و رورسو ريخخو



 دجيالاو دعسالا يرخف هبخ انل اوفشكاو
  اوراصف :ماجتا مهاب !ذاو ركاسع ثالثلا اوعطقو |

 ببس ةولاشو مالسلا !ودباو كلما مادق

 كيلمم  نافز هاش !أذه مز و ممل ٌلاقخ همولق

 رياس ىف هببلع شننغي رياذ وهو نامزلا رف دل

 | ةوملعاو نامولا رف ثوبا ىلا اوداعف دالبلا
 مالللا كلذ نامزلا رف عمش املف ناكو ارج امب

 هيلع اهشغم عقوو ةمييطع ةخررص حرص

 نم هيلع ام !ديدش اكب ىكب قانا انو
 راسو هنعاسو دءنقو نم بكر هنأ مث كيزم

 نم لجرت هوبا نامزلا رق ىأر املف هيلا

  مليسو اهلبق هوبا لي ثخاو هداوج ىلع

 ام مانم دحاو لك شو ضعب ىلع عاضعب
 ديل نامزلا رق وبا لاقف رخالا قارف نم دج
 ١!ذم نأو ربح ىلا اذ رخالا ترناك ىذلا لإ



 هيدي اولبقو هيلع اوعقو و هوفرعو. مهقرخ

 ثينيع نيب ملبقو ماهلع هحور رخالا ئسراف
 و ديزم' نم هيلح ام أذديدش ءاكب قبو

 سلف ام هذ ىئحاو:هف لعف اعاهقلا رذقعا
 قالك ةعجور با ناب ىامولا رج ةوملخلازلا 082

 رق بكرف هتنبا ىلع شقي رياد روغلا
 اكلك“ بقاع“ راسو هضاوخح صعبا قت نراهولا
 دعسالا قبسق هيلع ملسي ىدح رومغلا

 ع فيا رم نول اهدج ىلا دجمألاو
 ف ةكخاو : هيلع“ م لخو بكحَرَع قامإلا

 ءيلع أرج ام ناسزلا رف ىحاو ناضحالا ٠

 قف ريشا قلكلا نيقاتم مد قلل
 قلق بطلا نم رعماؤ بيلا ةياغ كلذ
 روع  ةريعج“ اه للاب مافتيفخ نقازلا |
 مجكلا نالب وح نم تناكو لكلا نم مظغأ

 0-1 نالو بيج 00 الا !ذام كلا لاقف



 مسا

 نكلما عمم ابلخ نامؤلا رف نم رودب متنب

 اوكبو مايلعت هحور رخالا .ىبمرا.دمالكر ويغلا
 ئذلا ىدلو اباهلل .دبلأ كلما لاقو. نيئتثالا

 ادرج امر ىكحا لجمالا نأ رث كب نعمنجا
 ةمالبسلا نع هلل ديلل رويغلا كلملا لاقف.هل

 كنع ىلا دعسالا كوخأ .ىفو كيف عجار انآ

 لعسالا :هوخا ملعاو::دجكمالا 'داغق كيلاو

 هدبكب هلي عيتنجأ فيكو رث اب هل ىكدحاو

 اهعيبج زخلسقلاب مبلعأو كلملا ىلع لخدو

 اوببعف .كللا رساو بجتلا ةياغ بجنن
 راث' تبلاث :نابيغي !ذاو +تانايصلاو ٠ تاماثالا
 راهن الا. ذه ام.كلما لاقق راطقالا الهو كساو

 اذه ربحا ان اوفشكأاو. . اوجرخا ةكرابش
 | دعو دكمالو دعسالا يرخخ ركسعلا |
 ًاركسع اذاو وفرع يلا اولضو املف قيركشعلا |[

 ١ مار املخ نامزلا :ر عكلمو سونبالا ةريزجع |: .



 ١ 004“ هبا هدارش دال 8

 بعب هريغلا تفشكناو راطقالا المو:العؤواراث

 ىف داوسلا' ظينج امك ةنيحلاب :!ىظاخلف
 زكسعلا اذه:ام ىمالل .كلم ا لاقف ضايبلا

 دجبمالا ب رض خلاص ال اودع الا !ذم ام.ىناثلا |

 لصوو ةناجرم نثيج ادعو لوسو ةفبح ىف
 سابو كلا مادق ىلا مدقتو .كسعلا كلذ.ىللا |

 همودق ببس نع هلاسو هيدي نيب ضرالا | '

 ([روجبلاو ويازلل بحاص رويغلا كلملا انا .لاقف

 قنبا ىلع رودا [قيرط وياج تيبج دقو |
 اهل نتعمس» تدع امو ىننقراذ دقو رودب

 نامز/ كبش بأ :نامرلا رق اهجووت نالوا ربخ ١
 هل علط ناع.امو نادلاخ  ىنب ريارج» كلم

 ,همالك .دجمالا عمس ابلف ىوارلا لق:ربخ |

 .قمراف هما وبا. دنا ملعو. ضرالا ىلا قرضا ||
 , | نيلادعتا هملعاو هحي لبقو هيلع دحوز |



 ماا

 مأ نيلتاقم مودقلا اذه ببس ام ةكلللا

 ضرخ .ىلام انا: .لوسرلا اهيا .تلاقف نيملاسم

 ىبص الجال الا تبج امو مكتنيدم ىف

 دقو هبلط ىف تيج دعسالا همدإ كول

 اهنا مث. مكيلع ساب الو مكدتع هتأ تعيش

 هتذخأ ابنأ فيكحو هعم ايتصقب تكمحأ

 رخالا ىلأ لوالا نم ارج ىذلاو مارهب نم

 نجمالا عبس امل ةناجرم ةكلملا ىل لاقي انأو

 | اذه نأو جرفلا برق قديس اي لاقف كلذ

 ىكحأ هنأ مث :ئخأ وهف هنع لوقت ىذلا

 تلبجتتف مخالا ىلا لوالا نم هتصق:اهل

 | داع هنات دجمالا امأو مايكل بصنب ترمآو

 أ ئوارلا لاق ةناجرم تلاق امي هيلعاو كلملا ىلا

 اوجرخضي اوداراو دعسالاو كلما بصرف

 دقو رابغلاب اذاو ةناجرم ةكلملا ىلع اوملسي



 م

 ركعم ريب انا لاقف. هتصق مارب عسا

 مكذخأا اناو اوريجتف مكيبأ دنع ىلا مكلصواو

 اوحشضاو ةليللا كلت. اوثاب هنأ رث بكرم ىف

 اوبحرف دجحمالاو لعسالا 6 موب . ىلا

 اولخدي اوداراو .عاتمدخ ىف مارهب بكرو

 لافتا :تءلغج دق :اذاو هوعدويو كلما . ىلع

 ىلع  بجاخلو لاجرلا اوخراصتو ةنيدللا

 طح دق هنا ملعا نامزلا كلم اب لاقو كلملا

 فويس اورهشا .لق رارج ركسع ةنيدملا ىلع
 دجمالا ريزولا ,ضخاف ثدصق ام ىردن امو[

 لاقف يحاب كلمل رعربخان دكعسالا هيخاو |

 بكر هنأ رث ربخل ا فشكاو يرخا انا ريزولا

 دجمالا اورظن املف ريبك شيج دجج يرخو
 املخ كلمثأ مادق هورضحاف لوسر هنأ اوفروع

 ةيراتض هام[ كلكاب .1ذاو.. ديدي نيبال
 اهيا اهل لقو اهل دجمالا مكسف ماثل



 ناكمو بناج لك نم نابلغلاو كيلامملا

 هب علطو هبكرأ دنا مث بكري نأ هرماو'
 نأ كيما رماق هتصقب هيلعاو كلما 'مادق
 هيف ام اوذخاإبو مارهب تبب اوبهنيو .اولوني

 هوبهن اتيبلا ىلع اومجهو  لاجرلا تلزنف

 اهومركاو هتنباب اوعلطو مارهب اوذخأاو

 عم. هل ارج اب هيخا ىلا دجمالا ىحاو
 ريزو راصو .(قنشلا نم ملس فيكو .ةيبصلا

 قاقتف' مارهب 'ةبقر ترضي مآ ١ كلما نأ رق
 تق نم دابالو ”نيظعلا كلئا اهيا مارهب
 كنم ىتصلخي نمو مارهب لاق معن كلما لاقف
 هسارب قرط م السالاب الا نمالخ_ كلام .لاقف

 ملسأو: ةداهتشلاب قطنو هسأر عفرو ضرالا ىلأ
 قيس اذه :ىوارلا لاق همالسأ ىسجحنو

 | متضق اوكحاو كلما مادق اورضح دىجمالاو
 املخ ىهتنملا» ىلا .!كتبملا نم هيلع .ارجح اهو



 ْ سؤ ب

 نأ. ىلإ ةعاقلا ىف هاياو ف ىلصتو. كبلاسلا

 ةققاو ناتسب ةيبصلاو مايالا نم موي ناك

 كيلابم او ىداني ىدانم عمستو الا بابلا ىف

 لوقي ومو دجمالا ريزولا هب !ذاو هأرو نم
 رمأ نكاسملاو رودلاو .تويبلا لغأ رشاعم

 هوخا هدنع ناك .نم ىل نأ ريزولا اذه
 لكل لخا هرهطأو !ذك هتعنو !ذك هتفص

 هتيب بهن هيلع رهظو هافخا نمو لاومالاو
 ىكقو همد ديننا هلام فضل هجرح ىسو

 تعمس املف رذح نم فصناو رذنا نمرذعأ

 كعسالل تلونو تعرشاف كلذ تنبلاو ةيراقل
 تضمالا | حز ذيع لاق تعمد داع هيفلغاو
 لإ قرون نم ةةجيطملا تعاطي علطا هئاتزل
 وهو دجافالا ةوخا ىارف هنم يرخو بابلا
 ىغلا هذرع .املف ةيبلع هحور ىلمرأف بحساب

 ابا نيطاخاو : ضرالا' ىلا هيلع هحور رخالا



 ريف

 كيب ام هل تلاقذ اهحراوج- ثتنخحو هبلغ

 مويلا لبق ئمنأ معن .لاق“نيمهها كل : تكاغف

 ةيبصلا تكبخ ىكبو سعقالا مويلأو .لعسالا

 [رشس ا ىيفام رفق ' لني ىلع .ةملسمم ىلإ لب: ةرقاكتفل
 رفغتسا لوقا نالأو نئيهالسأ تيفخاو ىأ نم

 ١ ملاعت هللا اش نأ انأو كقح ى.ىنم رج ا هللا

 حاسينعلا دازأ مهس كرأو هكضالخ 3 ىسأ

 ركشو دعسالا حرفف هباوتا“دنسبلا اهنا رق

 هل تفقلس اهنا مث هشقساو بارش حلق

 ةهيظنو :بأرشلا هيقست موي لك ترانضو دعم



 "اه

 هسار لاشو هيلا مارهب اج هيعا ىف هسارو
 هأر ايلف كعسالاب هفرعف ةهجو ىق.علطتو

 ىبكرمهو ىلام تمدع ىذلا !ذه لاقو ترص

 نود ةملك امو دسار. تحت نمو هلجلا نم

 مهتفلا,علط نأ كل ميمو دق دشوت دفتك نا
 لخخدو نلبخأ هديبع مأو ةانييدملا .باب جتفو

 ماوق هتيراجو .ناتسيي هننب هتقلتف هرآد هب
 ريسالا سار تخ' .نم هيلع ارج ام مريخاف

 ةتنبا رمأو هب اجن  ةيرتلا .ى. هرب فيكو
 ىك .ديزتو م«بفاعتو ةعاقلا ىلإ هي لونت نأ

 ليج روزن ىتح ةلباقلا ةنسلا+ ىلإ هنيوقع

 اوليخت ليثلا دنع انارق هنحذ-نو راسنلا

 ئارف قافتساف ةفاقلا ىلإ هب اولونو. دعسالا
 لوا اهيف ناك ىتلا ةحاقلا ىف ةعضوم .هحور

 و هباوثا نم هنرعو نانتسب هيلا تلونو

 اهبلق قر ىكبي هتأر املف دواتو بف هتيرض



 مس

 لنضو اهلف :ماني ىتح يباقلا بوص بلطو

 مانو. لخلف باب الب ةبرتادجو رباقلا ىلآ

 ام !ذهف ىوارلا لاق لبللا فصن ىلا اهيف

 هناف: ئسوجا مارهب نم ناك ام .امأو ان !رج

 هتلاسف ةناجيم ةكللا هيلا نلصو ام ناك

 هل الو هدنع ام هنا اهل فلحخن دعسالا نع

 هديجت .ملف بكرلا. نيشتفف ربخ الو .ملع

 هل

 وه هتقلطاو لاملا هنم تذخاف هلام .عيمجب

 ةاجنلاب. ىدصي ال وهو جرح ربغ ل هديبعو

 ميتنيدم ىلا اولصوف :مايا ةزشع ا!وراسف

 دنع. ناك لوصو نال لوققم بابلا اودجوف

 وهاني. ةيرق ىلع اورادو رباقملا ىلا اوتاف اسملا

 اهيلا -اولخلف باب الب خباتلا !١ءدجوف اهيف
 هفونا ىف نخكشي وهو ميان ناسنأ أودجوف



 مس | مد

 ثطاحأ دقو بكارلا .ىنزي“ هنيعب رظنو

 لاقف كالهلاب نقنياف هيلاوح' نكرانشاو هب

 هنا رث كلج نم هلك اذه كليو اي مارهب

 ولا ىف دومزي نا هلاجر ماو هيدب-هذخا
 ١ ىؤلرلا لاق مجلا ظصو َّق هومرأو ةوليحت

 ١ وتءسظعغ :هتمالنل نم: ىلاعت :هللاط كيري ءاملق

  ةوالح نم هيلجرو هيديب طبخو :عبلط

 ١ ىلع زاص ايلق ةاكغلاب ةدصيرام وهو علطق

 ٍ قاتتغ نسلجاو اهبشتو اهصعو هبايق علقربلا

  بياصنلا نم هبلغ مج ام ىلع ىكبي راصو

 توي :ضرالا باشعا. نم لكاي راض هنا رف
 ىلع فرشاف مايا ةيشع ةدم راهنالا ام نم

 هوخأ .اهمخ ىلا ةنيدلا تناكو ةنيدم

 لققو 'اسملا هكرداو ,كلذب مرفق دجمالا

 كعسالا: نر ردقلاو اضقلاب ناكو ةنيدلا بان



 ظ ا

 اون رثو ؛ناتسيلا, عيجج طرود مانآ مث رانلا
 حانيصلا ىلا هيلغ ةريلذ لوقت رو ربخ ذل
 ثيخ نم رفاس اولاقخ بكل نع تلاسخ

 تبيضغف هودخا مهنا تملعق لوالا :ليللا

 نيجي لام ق .ترماو ةكطذ .اهملح و بجصو
 تلرتو ةعاسلاو تقولا ىق رابك بكام رشع أ

 و ددعلاب .نيسيلم راوكلو كيلامملا اهعمو.[

 بكرم متقحخ ىتم :سبيرلل .تلاقو حالنسلا |
 هوفكلت رث ناو لاملاو. علذل كعمل ىسوجلا

 ىلع لاجرلا اوقعرف مكرخا نع مكتلنق
 أراهنلا كلذ نيرياس اوجرخو صعبلا عاضعب

 ممل سال تلاتلاو موي ىناتو ةليللا كلتو هلك ش

 رشعلاتراد ىتح راهنلا فصتني رثو بكرم ا
 أ جرخا دق مارهب ناكو بكرلاب بكارم

  ةيقاعي راصو هبرضو ةعاسلا كلذ ىف دعسالا |

 برضلا .هملا دقو ثيغتسي دعسالا راصو



.* 

 سس سس سس سس تكة

 عيومو ةيقسفلا- بناج ىف هتجومرز تارف

 مس[

 دنعل ةعرنس اوتاو ظياللا نم هب نينلؤتو

 اذه كرمز رمزو .كلبط لبط اولاقو مارهب
 هنا رق كنم ةكلملا هتذخا ىذلا كريسأ

 نم هبلق راط مارهب هرظن املف همادق دومر

 مرما هنا مث حرشناو هردص عستاو :حوغلا

 .نم رانلا لبج نيبلاط اوراسو معولق. اولحت
 حابصلا دازارهش كرداو سابصلا ىلا لببللا لوا
 تلات دغلا اخو حابملا مالللا نع تدكسف

 نيتيامادعب ىوعبرالاو ةنياتلا ةلببلا
 دعسأالا لوزن كعب اهنان ةناجرم ةكلملا امأو

 تسماقف اج اذ ةعاس هترظننا اهدنع نم

 تدقوان رمبخ هل تار اذ هيلع ترادو تشم

 هيلع اوشتفي نا اهتراوج ترماو عوسشلا |

 تسيلعف يوتغم ناتسبلا باب تارف 8# تلزنو

 ناتسبلا تلخذف نانتسبلا ىلإ لخد هنأ



 حوتفم أب هيف ئري وبلهدا ىلا ةغاقلا نم

 نانسي, ىف ليخلف هرخألا ىشفتو هيف لخلف

 ىوهلا عءبرضخ ةيكافلا عنج نم هيف ميظع

 نيلجيو هشابل لخ كنق ناكو حور نع بلغف
 أى ئيشمو همجي .ىصقو:>ةرجاش كح
 لئسغتت نايتسبلا طسو "ىف ىلا .ةئيقسفلا

 موقي:نأ داراو ديجوو هيلي لسغو أهنم

 ليخدف . مانو . هافف ىلع جقلتف ىوهلا هبرضف

 لخدر ام ةليحن نيا اماو لبللا هيلع

 مكتبته اوذخ. لاقو هلاجنر' ىلع رص ليللا
 اننأ .ىنتخ ناتو معن !ولاقذ انب اورئاسو

 برق ا.دخا نأ مث ىوارلا' لاق .انبرق المت

 طياح ريغ !ودج ملف ةعلقلاب اورادو اوعلطو

 ادعيتوب|نانتينبلا ىلا اولرتو اوقاننتف ناتسبلا

 دعبنالا :ىلا :اورظنف ةيقسفلا ىلا هارجلا ثا

 هولجو برقلا اولمو دكوفرعف ليتقلا لقم ميات
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 ةناجرم ةكللا تطانغاف بها .الو عبا ال

 دعسالا كيب تكسمو مارهب ىلع نيخرصو |
 تلسراو ةعلقلا ىلإ هب تعلطو هتذخاو
 الاو انحلب نع رفاست رث نأ لوضت“ مارهبل
 تلصو ايلف كيكرم رسكأو كلام عيم ذخا

 هذه لاقو !ديدش ابغ منغا ةلاسلا هيلا |

 ليبلا رظتنيو يوحتي :ماقو ةدوم'يخ ةرقس ||
 مكبرق اولماو مكتبها اورذخ هلاجز ىأ' لاو[

 ارج ام !ذهف ليللا لوا نم عنلقن :انوعدو |[
 اهناف ةناجرم ةكلملا نم ناك ام امآو ىالوهل
 | اهتتعلق ىلا هب تلخدو لدعسالا تد> خا تناك

 ترماو رجلا ىلع ةلطملا كبيابشلا “تكحتفو |

 ؛نأ ممترماو اولكاف ماعطلا اومدقي نازاوللا |
 ىمراو دعسالا عم تبرشو مادملا .اومدقي

 باغ ىتح هيلع تطحو اهبلق ق هتيحم هللا | ٠
 ؛لونف جامل اًضق كيري ماقف باوصلا“ َنْع 1



 ةقرو هتلوانف معن لاك ارقتو بنكت ذ ىوسخا

 لوقي اهيذ بتكف اهيف بتكا هل تلاتو

 . رب

 :ةرقح نم سمطالا ملسي دق

 8 رسمابلا رظانلا اهيف طقسي

 :ةظفل نم لغاخل ملسيو

 © رهاملا ماعلا اههف لزي

 :ةهقزر ىف نمولا منتعيو

 © رجافلاو ماكحلا قزربد

 : هريسصمأ قف لاتخ ةهتكيح ام

 «القلا دق ىذلا اذه
 ةكليلل اهاطعأ ةقرولا غرق ايلف ىوأرلا لاق
 !ذه..ىعت مارهيل تلاقو هتهرو اهتارقف
 نال عيب هيف ىلع ام ىتس اب لاق كولمملا
 تلاقف هريغ ىدنع عدا الو متعب كيلامملا

 مارهب لاق هدايا ىبهوت وأ هعيب نم كل دبال



 هحال رم طب قط ايم نايلفشم اذا
 حابصلا: دازارهش : كرداو بسكيو ارقي

 !5 دغلا ىو حابملا مالللا نع تتكسف

 7 نو وعبرااو يداشل خليللا

 | جمالك اومتي ملك كيج :ئار اذه اولاقن |

 ١ "تلا .تلونو انيملا ىلإ اولضو ' هنا ىنح

 | هنا زف دكولحت انآ لوقي ناب دامواو كيلامم

 ١ نيب ضرالا لبقو ةذكللا ىلا علطو هذخا

 ةناجرم ةكلملا تاظنف لاخأاب اهملعاو اهيدي

 ىبص !اب تاللاقف اهبلق كلف دئعسالا ىلإ

 ةأنيغ تفرذو : ككولم لاقت كنا شيا

 ىف اب هل .كلاقف هيلع. اهبلق ىحمث» حومدلاب

 مويا لئبق وأ مويلا ىمس قاقف كهل ام

 ناك لبق معن لاق نيمسش كل ثينا تلاقف

 ىتئلاقف زتعملا ىم مدا مولا امأو نعسالا ىيمنا



 م
 هير 5-5 ٠

 بلكلا اماو ردصلا يض و داعت (,نىد

 دعسالا ب را رحلا كيك ىقكرراص ان ١ ماربب

 واغلا د بئاظ راشو ةديقو قودنصلا نم

 فص ميرو رش يلع علطو لإ نيرياس مف

 ىتح عيلع منو رحلا دبح ىلا مذخان

 ئدحو برلا عب فطلف قرغلا ىلع اوفرغشا
 نأ عشقاو علطا قونلا ىلا اولاقف يلع
 رظنو بكرملا ىلعأ ىلا علطف كلا 3

 هاو ةناجرم. ةكللا ةريزج ىلع نحن لآق

 سوجحم اننا تفرع ناو ةنموم ةيلسم ذكلم

 لاقف انرخأ نع انتلتقو انبحرم ت ذخا

 ىدنع ىأرلا نلت لعلا نوكي فيك و .مارهب

 كيلايملا سبل هسيلاو ملسملا اذه علاطن اننأ
 ] لوقا ئتلاسو ذكللا مادق ترضح اذأو

 ىسقبو مهتعب دقو كيلام بسلجأ انا
 مسد ىدنع :نيلخو كوليثأ أدهم يم



 هل ارج امب هل ىكحإ هنأ مث معف لاق ةيبنصلا

 بجتلا ةياغ كلملا بجحنف مخالا ىلإ لوالا نم

 علخو .هنع افع هنا رث روذعم تنأ هل لاقو

 سلجو هريزو هلمعو رادهب ىلعو هيلع

 ىناني راصو لدعو مكحو و دحيمالا

 ىواولا لق ربخ هل عممي ملف هوخأ ىلع

 هوبكاعي اولا مف اناف لعسألا نم ناك ام امأو

 رزهجتأف سوجنلا ىبع نأ ىدح ةلماك ةنس ةدم

 هيلا لقنو مجتمللا بكرم. ابعو رفسلل مارهب

 ىف هطح دعسالا ذخا هنا يق يانج ام

 رظن املق :هقوف مياولل طحو قوحتنض

 بكرلا ىلا لقتنت هو مياوحلل دجمالا

 هل اومدقي نأ هناملغ ماو هداوف' قفخ

 ىتح لأز امو نيكول همادقو لزنَو هبوكوم

 رمآو مارب ىسجلا بكرم ىلع .فقو
 ره ملف تاشامقلا هيلع اوضرعاف هشيتفنب

 هد :

 ا 0 اا ا 7 02# 71777 277-1710175

٠ 
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 ليغت ثناو كليو هل لقو'!ديدش ابضصغ
 وكلا ىف ٍغيمرتو االتقلا لتقتو اهأاذ اذكهم

 ةرطات ليتق نم كل مكو ملاومأ لخاتو
 هلتقي كلما رمأو ملكتي رثو ضرالا ىنأ هسارب |

 لاق. هيلع ىداني ىدانملا رماو هب !ولونف
 راهنلا علط ام ناك هناف لجمالا .اماو ئوارلا

 ناذأ ةقنش ىلعو هيلع ىداني ىدانم عمم
 املظ اذه هسفن ىف لاتو ىكبف .رهظلا

 كلطب لاكح الن تلتك ىلا اذا اكيدخو
 عقشو اهلغقو ةعاقلا نم بخ هنأ مث اذبأ

 ىأرف قنشلا عضوم ىأ ىتح> ةنيدلا ىف

 اذه هيف لعفت ال ىديس اب لاقف ىلأولا
 اًماف' انا الآ ةةيبصلا لتق امو ىرب :هللاو' وهف

 علطو رادهب فخاو هذخا ةمالك ىلآولا غمس

 رظفف عمس امب هيلعاو كلما مادق ىلإ عب

 تلتق ىذلا ثنا لو ىيمالل كلما



 ىف فيسلاو دجمالا كجوف هينيع جتقو
 اهأرف خيببصلا ىلا ىظنو مدلاب بضخ هدي

 ماقف رج اهب ىبخاف اهرمأ ىع لأسف ةلوتقم

 اهجورخ ا! ىقب ام لاقو هسار لبقو رادهب

 لاقو اهلكو ةطسو كش هنا مث سابصلا ليبق

 سلجأ نلكو فرعن امو بيرغ منا دجمالل
 رف ناف .سمشلا عولط ىلا ىنرظتناو كناكم

 كيلع مالسلاو ىلع ىسق هنأ ملعاذ كيبجا

 هنأ مث اهيف ايلكو كل هلك رادلا هذعو

 قاوسالا اهب قشو ةعاقلا نم بمخو اهلمدحا

 غرأ اهلا: راش ناكر حاملا نجلا وحن ىلإ فنفتو
 نيمدقملاو ىلاولاب وه !ذاو رصتلا نم برق

 ةنا اوفرعف هرمأ نع ا!وقشكو هب اوطاحأ لق
 أودجوف ةدرفلا اوكافو كلملا «رخاح نضعب نم

 اوعلطخف تابصلا ىلا متو هوكسف ةلينق اهيف

 كنا بسطت اج اع قملعاو كلل لل



 كر

 (قيرق تماتو ةعاس لعب ةببصلا تقاقف

 ىديبس اي تلاقف ميان رادهب تداجوف اللا
 ه٠ فيسلا دخاتو موقت كنا كيلع .قانيخ

 تلمع الاو كلذ لعفت رث نأو هتبقر برضا
 شياو دجمالا لاقف كحور ريدون ىلع

 اذه ىل طخ كنلاقف هلتق ىف كل سظخ

 دحسالا لاقف هلنقأ انأ موقأ لاو هلئقت م نأو

 تلاقف اذن نم ىنيعدو :ىلعفت ال هللا عقنكا

 اَيَسنا :تنذخف .اهنأ زك ءلنق.:ىماليال

 تتكسف حابصلا دازارهش كرداو هتدرجو

 | خليللا تلق دغلا ىو حابملا مالللا نع

 ىلع ةمزاع امأر املف ىاتيامأو ىنوعبرالا
 ىكولغ لئنقب ىقحأ انأ فيسلا ىقاح لاقف هلنق

 هلي .ماقو امدي نم فيسلا لخأ هنا رق

 نع اهسار حاطا اهبرض ةيبصلا ىلع لشغناو

 سلجث رادلا بحاص ىلع سارلا عقوف اهندب [



 ىلع هعولمد ترج. ئتح ثوم عجاوم تع
 هنانسأ ىلع ركي وهو ثاغنسأو ههجو
 لوقي وهو ةيبسصلا ىلع حرصي دجامالا ىقبو
 ىتح ىبلق ىفشا ىنعد لوقت هاو لعفت 8

 ىتح هتبرض اهنأ مث كىكنع بيغي عجري 8
 اصغلا فطخ دجماألا ماقو اهددعاس لك

 مثالا هب كاز رادبيبو !ذح اهعندو اهدي نم

 قى فقوو هعوصد حسم برضلا ةعجوأو

 خعاقلا ححسمو رمش ماقو ةعاس مريبسشدخ

 مثلو هنعلتو هيسهنتو همنشن رخو لخد

 ى رادهبو اوبرشيو اولكبي ىلذك اولازي

 ليللا :فضن. نأ ميجاوح اضقو قتمدخ
 | هنال ةعاقلا !مب وه مانو اودقرو مهل :شوفف

 رخشو مانف برضلا نمو ةمدخل نم نابعنأ ١



 نم ىلا دبالو  نجرخ .ىلا مث رانيد: فآلا
 مث ىوارلا لاق :ةيبصلا تح رشناف هتبوقع

 اولاز لو اوبرشو اولكاو اوحرشناو اوبعل مانا
 رادلا بحاصو ا برغملا بيرق ىلا .كلذك

 هءطسو ىق كدشو هسبل ريغ لقو عيلع لخد

 لبقو مايلع ملسف لوبرز ههلجر ىو ةطوف

 هسارب قرطأو هيدي فنك و هيدي نبب ضرآلا

 لاقو. ةسيعب دجمالا هيلا رظنف ضرألا ىلا

 كداعق ببس ام كيلابملا سحا كليؤ هل

 تلغتشا ىديس اب لاقف تقولا !ذه ىلأ

 نفذ انهاه كنأ نيلع امو ىنابثت تلسغو

 حرص دجمالاو اشعلا ىلا كعم ىداعيم نراك

 دبا كىيلابملا سحا اب بذكت لاقو هيلع

 و رادهب مطبو مات دجمالا_رث كلنق نم

 اظةيبصلا نماقف قربا هبرضو اصعلا ذنخا

 رادهب ىلع تلونو هدي نم اصغلا تذخأو



 قيتع اناو !دبا كفلاخا ا مسا" لجمالا
 زادلا بحاص هل لاقت كفوخ- نيماو كغيس

 ناهظأو. كستو .تايبلا ىلإ :ءاسلا لكفا
 راديب ىمساو ىشعلا مكيلع لخدأ اناو
 نشيبأ ىل 0 ىقرهنأو ىنيتشا لخدأ املخ

 رمقو رذع ىل لبقت #و موملا اذ كداعق
 لخداو ىلع قفشت 8و ىنبرضاو ىنحطبأ

 اذه ىف مكحاو برطاو دلو .برشاو لك

 لاح ىلأ حورت !دغو ةليللا هذهو مويلا

 ايورغلا: نحل 318 اكتيزغل ماركا كلم

 ىستكا كقو لخدو هدي دجمألا سابف

 ةيبصلل لاق لخد ام لوأاث ضايبو ةرك ههجو

 اب تلاقو تحرفف كعضوم ىنسنأ .ىتساي

 تطسبنا ىذلا كنم بجتا اذه ىديس
 ئكولغ نا تدقتعا نق ىتنساي.هالاو لاق .ىق

 ةرشغب لقع لك رهوملل نم دوقع ىل دخأ



 ىديس اب نيا ىلا ةيبضصلا تلاقن هدي نما

 ماسيدصلا دازارسهش كرداو انأ عقيرأ لاقف

 تيلاق دغلا ىفو حابملا مالللا نع تتكسفأ
 نييتيائادعب نونالثلاو دعسانلا ةليبلا
 هر املخ قاح ريلعدلا ىلا جرخ هنأ 2

 ضقناف كربخ ام هل لاقو هيلأ عرسأ رادهب

 هللاب ىديس ب هل لاقو هيدي لبق دجمألا
 ةنيدملا مكاح ىلا ىتيدوت نأ لبق نم كبلع

 هل امج اب هتدح هنا رث ىلاقم ىنم عما

 هرايتخاب لخد ام هنأو ىهننملا ىلا !كتبملا نم

 تلعفو بابلا نشف ىتلا ف هيبصلا نأو

 دجحمألا مالك راديب عمس املخ هعبم اذه

 نحت كلم ىباو كلم هنأو هيلع امج امو

 انأ دجمأ اب عمس لاقو هجرو هبلع هبيلق

 ىأ نأ ميحرلا نجرلا ميظعلا هللإب مسقأ
 لق كىكلنف ىلع ليعأ هيف ىنفلاخت تعفو



 تناكو ةنيدملا كلم كيلام ربكا ناكو :ى

 ةيبرع هل ةعاقلا هخذهو اهريمات هتفيظو

 كلذ ىف ىلتخيو بيطيو هلتبت حراشني

 لسرأ مويلا كلذ ناكو ديري نمب ةعاقلا

 و رادهب دهمسأ ناكو ماقلا كلذ هل ابع نم

 لكو اديج لك طفح هللاو لجر ناكأ
 :أ بابلا ىار ةعاقلا ىلا لضو املف لالح كلو

 ممادقو هيناج ىلا ةيبصلاو سلاج دكمأآلا

 ناك تقولا كلذ ىفو ةرِأْلو ةهكافلا قيط

 بايلل هنيعو هديب يدقلا كسم دحمإألا

 ىف دجمألا نيع نيعلا ىف نيعلا تسعقوف
 | رفضا هيلا رن املف راذلا بحاص نيع
 ىلع هعبصاب رادهب هيلا راشاف كعتراو هنولاأ

 ىنعي هديب هيلا راشا هنأ رث نكسأ ىنعي هذ

 | سانا ظخو دجنالا ماقف ىدانع ىلا لاعت
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 و بعلت ه و هيناكي ةيبصلا تسلحو

 بسك مويهم سبعم لجمالاو كحصت
 حاص اج الا لوقت ال لوقيو باسح :فلا
 ىحور حورن كش الف انل لوقي ىتت ىل رادلا

 ترمشتو تممات ةيبصلاو اذه ىوارلا لاق

 تمدقتو هرغسلا تدمو ةجنوشل تذخاو
 ىرطاخ ربجتق ام ىديس اب نتلاقو: .تلكاو

 مدقتف اطبأ دق ككوليف نيتمقل م لكاتو

 ىقبو لكا هل باط ام لكاب اجو بجمالا

 تعبشو ةيبصلا تلكأ ىتح بايلا ىلإ يظان
 ةيكافلا قبط تملقو ةجنوخلا تلاشو
 اهنكتف ةرفآ تذخا اهنا مث لقنتت تعرشو

 | هتلوانو ىقاثلأ تلمو تبرشو دق تلمو

 أ نيل هوا هسفن ىف لقو هذخان دجمالا ىلا

 زيلهدلل هينيع ىقبو اناري رادلا بحاص

 دق رادلا :بحاصو هلإ كلذك وه اينيبف
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 ةيكاف هيف قبط اهبناج ىلاو ةقلعم ةرفسو

 ىلاو ذيبن نيمرك اهبناج ىلاو مومشمو

 زهجم ناكماو رخبم قورمام نالم نازدكو
 نيفص افصلا ىوفو ةلتوفقم قيدانصو شان

 كيب كلذ دحماألا ىأر املف ”تبهذ - نبيك

 نوعجار بلا انأو هلل انأ ليكم اب ىحور

 تلاقو تلح ف كلذ تأر اي خببصلا نأو

 ماخرلا مسم ككولم مق ام ىديس ابا

 اب هوي ةيكافلاو ماقملا ابعو محكللا خبطو ْ

 دعاوم تنك نأ تعاب فقاو كلام ىديس

 طظيغلا طسو نم دحكسمالا كحكحضخف اهلو

 ْ ظ
ٍ 



 لل ش

 ىكل رطخ شياو 8 لاقو دكجامألا لقع

 وها ام ىديس اب تلاق اذه يعلق ىح

 نانو ىقأ ؟رهك ام لك ارجع ”نشنياو تايب
 دهنت هنأ مث شفلاب ةداتعم ةيضلا ىقبق

 تلخدو كتقبس اهناث ةيبصلا امأو رسحتو
 لجر وهو لخاد دجمالا ىقبو تيبلأ ىلا

 هرمأ ىف رياح وهو مادق نم لجرو ارو نم

 لخدت ام تلاقو ةببصلا هملا تاتقتلاف

 نللو معن لاثو ضرالا ىلا قرطاق كلؤنم

 تالباقتم نيواوأ عبراب ةكلم ةجسف ةعاق
 «كورسفم رسبصاقمو تاناثسرخو ىيارخو
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 ىهتنا ايلف رياح وهو قاقز ىلا لخد هنا مث
 لوحم ل لاقذ لغتي ل ىس هدلجوف د رحأ ملأ

 قاقولا ردص ىلا رظن هنا مف هللاب الا ةوق الو

 بابلاو نيتيطصم هيلعو ريبك باب لجوف

 ام ىديس أب تلاتو خبطصم ىلع ىرخالا

 هعم حاتغملاو كوليملا رظتنا لاقف كراظننا

 3 دحكماألا لاقو شبأو دحاأ تدجو امو

 الإ لوقت ال ىديس اب تلاق همالك ةيبصلا

 ىف نيدعات ىقبين ةكجصضف ىف ام انبلع اطبا

 تكسمو بابلا ىلإ ةيبصلا نيضهن رث ةعنش



 نوحت نأ قل ل نلثو تأرش تءعبعي عر اخ

 اندم هدنع مأتأ مث معن دجمألا لق ىدنع

 ةدم ةربصيو هيخا نع هيلسي طايخلو مابا

 زاليالا نم مويا ىلا ةظايدل ملعتي وهو رهش
 لسغو رخكلا بناج ىلآأ جار دحمالا ماقذ

 و فاظن باوثا سبلو ماملل ربعو هباوثا
 هقيرط ىف ئأرق طايبخل ناكد ىلإ كىصاق ىشم#

 تفر هتأر املف لامجو ىسح تاذ ةارمأ

 نبأ ىديس اب تلاتو اهيجو نع ةيرعشلا

 مع تلاقف كدنع الاو ىدنع ىتساب اهل

 قرطاف لاجرلا كنعالا 2لنع اف اسنلا هللا
٠ 

 ناكم ىلا ناكم نمو قاقز ىلا قاقز نم اهب

 ىتلصو ىتساب لاقذف نئكناكم نبأ لوقت ىو
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 ترجو ىكبف ليبللا فسصن فعسآلا قافتساف

 ! خوك امو هيأ ركمفأو هدودح ىلع هعومد

 ليبللا فصت ىلإ هوخإ رظتنا هنان لحمالا

 جيصأ مم ارغلاب سحو هذأوق قفخم اجام

 سوجلا ةنيكم اهل لاقي هذه هل اولاقف

 وكلا ىقو ةنس ريلا ىف هل ليقف سونبألا

 ةايح ٍيوز نامزلا رق اهناطلسو رهشا ةعبرأ
 ركب هدالبو هوبا زكاتتي عمد اهلقأ ليؤعتلا
 هياء شتفيو هةوخأ ظني ةنيدملا ف ىشمحتو

 ىلع سلجت طايخ ملسم ناسنا كجوف

 | سوجغا نم دحاو دنع كوخأ عقو ناك
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 حلف رانلا لبجو قرزالا معلا ىلآ رغسلا

 حايصلا دازارهش كردأو انابر ليج ىلع

 نيتيانادعب نوتالتلاو هنماتلا ةليللا

 اان جرد نابف ةطالب لاشو باب نم لخدو

 ةريبح ةعاق ىلإ ةجرد نيرشع هبف لوف

 ملعأ علطو لبقت كيق هملاجر ىف طخحو

 نيدابع عم راهنلا كلذ خيشلا ىضقو هديس

 اوموق لاقو ةيراط_لو هنني ىلع للخدو رانلا

 مويلا هتدطصأ ىذلا ملسملا اذهل اولوذا

 ىديس اب معن ماوق ةيراخل تلاقف هويقاو

 تلونو هباوشا نم هترعو هيلا تلون اهنا م

 هبانجأ نم امدلا تشلاسأ قاد برضناب هبلع

 فيخر هسأر دنع نتدحو ةبلع ىشغو

 تسحأر تعلطو انا نم (قيربأو سشبأب
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 4 ”:عجنرو دعسالا ديب حيشلا ذخاق ةلعأ

 نم ناكبس لوقيو كحضي دِهشلاو قاقؤلا

 ىلأ لصو ايلف هنيدلا هذه لعأ نم كاكحن

 ق كدجوو ةريبك ةعاق ىلا هب لخد رادلا

 مو نسلا ىق'نينعاط يش نيعبرا اهطسو |

 و ةدوقوم راث طسولا ىفو ةقلح ىيدعات

 نؤد اهل نودحسي مثو اهلوح نم تياشلا

 نم تهب كلذ دعسالا ىأر املخ ىاعت هلأ

 اب خيشلا ىدانف ميبخ ملعي مو كلذ
 | ىدان هنا مث راهن نم ةكربأ ام رانلا تياشم

 شطلو . دوسأ :كبع جوخ نابضغ اب كنيأ

 لاقف هفتكو صرالل هامرا ههجو ىلع كعسالا
 ىلا ةعاقلا ىلإ هب لزناو هلا دييشلا هل

 و ناتسب ىتنب ىلا ىدانو ضرالا تان

 ةوعطيو راهنلاو ليلا هةوبقاعي ماوق ىبراج

 نأوا .ىجج ىتح فيغر راهنلابو فيغر ليللاب



 كعسالا لات بيرغ كناك ئدلو أي لاو ههجو
 بحرا ىلع ىدلو اب تيشلا لاقذ معن

 اننادلبو انضرإ .نسنا ةماركلاو .ةعسلاو
 معاي دعسالا لاق قوسلا ىف عنصت ىنذلا اف
 ثالث انلو. ةجيعب نالب. نم .انينا: ىخاو انا
 هذه ىلع انفرشا ' مويلاو نيرئاسسم رهشا

 لبث وف هتيلخ .ريبكلا ىخاو ةنيدملا

 مَعْلا دوعاو ماعط انل ىرتشا ىتح تلزنو

 قاذ ريبخ :لكب رشبا ىدلو اي: خيشلا لاقف
 ةغامج ىدنعو ةبيظع ةيميلو مويلا تلمع

 رمرييتعطأو ربتك ىث هل نتخبطو فويض

 ليف هبيطأ نئيدنع ىقبو . ماعطلا تقرفو

 نمآكايبطعا ىتحح لزنأا ىلا عم عجرت نأ كل
 كريخأإو كوخاو كل 'ىفكي ام. ماعطلأو وبدل

 تصعنذو ام ىذلا خلل ديلأ و انتنيدم ربخب

 ثنا ام ىتم لعفا دعسالا لاقف ىريغ عم



 ثم

 ام دعسالل دجمالا لاقو اوحرفف كعب نع

 3 نملو ىِب ام وصبأو ةنيدملل لونا ىنعدت

 نيبأ لاساو اهماعط نم ببجاو كولملا نم

 ىخا اب هللاو كجمالا لاقف ضرالا نم نك

 ناو كادف انأو ىريغ ةنيدملا ىلا لزني ام

 ىقبأ ىنع تسبغو ةخنيدملل كنا تلون

 ىلع مسفإ هنأ رث باسح فلأ بسحأ
 اطبن الو ىخأ اب لونا هل لاقف بجمالا هيخا

 لببملا نم لون و راسنيد دعسالا خاف ىلع
 لخدو دعسالا لزنف هرظتني جمالا دعقو |

 ريبك خيش كجوف قوس ىف أدعو ةنيدملا

 هردص .ىلع ثقرفنأ لكق ةبيش هلو ليقم

 ةرخاذ بايت هيلعو راكع هدي قو. نينقرف
 هنم بجتن دعسالا مار املف اري ةمابعو |

 ئديبس اي هل لاو هيلع ملسف هيز نمو
 ىف مسبنف انه نم قوسلا قيرط حيشلا
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 اي ىعسالا قاقف انسفنا انكلم !دقت ؟ولاقف
 دش لجمالا لاقف نكلهو تبعت ىخأ

 ظ جرغي نأ ىلاعت هللا لعل كسفن ىخا اب

 عيلع لببلا ليقاو ةعاس اوشم مهنا رث انع

 تكلم ىخأ اب لاقو سلجو دعسالا بعنو
 ةخاسو "نومي 'ةعاس طوقبف ربضت  لاقف

 سأر .ىلع اوفرشاف مابصلا ىلا نوكرتسي

 نامر ةرججشو ىرجت ام نيع اودجج لب

 نيعلا ىلع اومارت ىنح اولصو ىتم اوقدص اف

 ةحاس اوحقلت مهنأ مث اوور ىتح اوبرشو

 اولسغو !اوّسلجت سسمشلا تعلط ىنح

 نامرلا كلذ نم اولكاو مهلجراو مهيديا
 اذدارأ موبي ىلث' ناك امو ةليللا كلن .!ومانو
 اوخارنساف عجوتو كعسالا عنتماذ رفسلا
 ىلع اوشم موي ثلاتو ىاثلاو مويلا كلذ

 ةغيدم هل تحالف مايآ ةسمخ لبث رهظ



 نوذالتلاو ةعباسلا خليللا تلا ىغلا ىف
 عنان دجمالاو دعسالا امأو نىبيالأدعب

 نم اولكإب اوراصو رافقلاو ربلا ىف اوراس اوناك

 راطمالا لصحتم نم نوبرشيو ضرالا تابذ

 مو مالا سرتكاو ىناتلا كقريف لبللا .فصن

 نامزلا نم لماكريهش رادقم ىكلذك اولازي

 ذوسأ نآوص' نم لبج ىلآ ريسملا هب ىهتناف

 نم انوخ دءبلا دوعصلا نم !وعنيتف هالعا

 ليذ تحت وشي بشعلا ةلقو شطعلا

 ئهتنم هل !ودجج ماف مابا سيخوا ةعبرا ليل

 نم !وبعت دقو لوالا عضوملا ىلإ اوعجرف

 كدعضي ىذلا (قيرسطلا ىف اوسعلطو ىشملا

 ولعي لبذلو اودعصي اوسلاز الو ليف ىلا

 عيلع ليبلا لبقأو ميلا كلذ لوط مثيلع |



 نامزلا رف ىلا غاب قلو :بايثلا لخاو قسالا
 ىذلا ام لاق ةبايك هذهو معن لاقف مانلنق لاقف
 نيرباص مددجو ىف لاقف مثرمأ نم تيار

 انعم لعف اميف روذعم انوبا اولاقو البلا ىلع
 عاحتفو هدالو هلا يع اليلاب هبلق 8

 9 زودب 5-5 طخب ةبوتكم ةقرو

 اهارقو ةقرولا مدقق اهرعش نم طويخ

 ابتجالاو لاصولا هنم كيرت اهب !ذاو

 ىارف دكجسمأالا بايت و ميلظم دنأ ملعف

 هلو سوفنلا ةايد هنجوز طخب ةقرو

 هيلع ايشغم عقوو حرطغ هسفن نبع هلوأرنأ

 نييرخ دعقف شالب اوحار هدالوأ نأ ملعو

 هاسن رجيذ اسنإ! كم نم !ذه نأ ملعو

 كردأو أ؟ذبأ ىنهدنع ىلا لخدي داع امو

 و حابملا مالللا نع تنكسف حابدصلا دازأ مهشن



 مري رس

 ريمالا ىلع مكه دق دسالا !ودجوف !اولخد

 ريشي وهو هتك دامرأ هدبب هشطلو رادنج

 اي كتمالس لاو دجمالا ريهف اهسل) اوكا
 ضيهنف هلتق لسالا بوضو راذنج ريما

 !ذاو .تولا نم هصلخ نم ىلإ رظنو رادنج

 ىمارتق علتقي اج ىذلا :هدانسا نالوا هب

 ام ىدايسا اب لاو مهلجرأاو ميديا ىلع
 ناك ال هللاو ال هيف طرفي نأ مكلثم ملصي
 اركسمو ترما ام لعف[ ال اولاقق !دبا كلذ
 نهليتاكرم ىلا .عياخلا نك اهكطيطوا ةفلرألا اذن
 لاقق انوبا 'كرما ام انب لعقأ اولاقو لوألا

 اوعرنت نأ مكنم ىدارم ناو هلأ ناعم
 كلملل عجراو ىنابث مكسبلا انأو مكبايت

 دالبلا ىف اوكجس مئتاو مانلنق ىلا هل لوقأو
 اطعلو. ثزمأ ام !ولعفف ةعسأو هللا ضراو

 محب رييطبغلو بايت دخاو ةقفن ضعب



 : امم

 دعسالا بنذب اذه لاقف :داول فلخ

 ىج دجيالاو دعسالا ناكو دجمالاو

 اوتاغتساو !ديدش اشطع اوشطعو رثا غيل

 ام .ىخا اي نجمالا لق شطعلا ةدش نم

 رمصبأو شطعلا نم انب لح دق ام ىلا ىرت

 داو .قحنو .فيسلا ىيمالا ىمرأ فيك
 شحو اناج ويلذ .نيفوتكم ةعاسلا نو

 ام ريخا فيبسلاب انتم انتيلف انرسك نال

 ىخأا اب مبيصت دعسالا لاقخ شوحولا انشهنت

 انرض امو انتايح ببسل الا داولمل لفج امو
 انيج كرحتاو مسفن وه هنأ رث شطعلا ريغ

 | نخا هوخا لحو ماقف هفاتك لحن لابشو
 و داود رثا اودصقو رادنج ريمالا فيس

 دجمالا لاقف ةباغلا اولخدف رادنج ريمالا

 الف كسا اهيف نوكي نأ ولخي ام. ىخأ اب

 عادا مث هلج الا لخدن امو كدخو. لخدت



 دك لقوا هيلع علما انببا لل كلو اذأ خم
 كنال غمد نم لح ىف كولعج دق كدالأ

 فيسلاب هدي لاش ريمالاو اذه غينذ ملعت ام

 عطقو ةداوج لفج هدي اوه نف عابرصيل
 قىواسي داولل ناكو مبلا ىق درشو هدوقم

 شوبنكب بهذ بكرم ناكو رانيد ةيامممخ

 فلخ ىرجو هدي نم فيسلا ىمرأ دوش آر

 ليي رثو هداوفو هبلخ بهتلا دقو هداوج

 ليحترم :ءب اع ق3 هكا ل توا
 ىف ناكو ضرالا هرفاك داودل بردضق هفاخ

 دسالا عدبف رظنملا يبق قيتع لسا ةباغلا

 هأر املف ربخل ام ىظني يرد داومل ليهص

 داراف :بتامضقلا ىمضو ظرخ هدصاق رميمالأ

 ليبس نم: برهلا ىلإ هل دج ملف برعي نأ

 ىرجو .هامرأ ناك هنال حعم ةغيس نكي رثو
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 كفس ىلإ دحمالاو لعساألا مدقو رادنج

 ميكلتقي مكوبا ىلرمأ دقو ميبق مكي لعفل

 نم لح ىف ثناو كرما ام لعن! هل !ولاقف

 ىلع اوكبو نينثالا اوقناعذ مانا مث انمد

 ىنعبكات ال ىمعاب دعسالا لاق ضعبلا ماضعب

 ىلا «لبق ان ىنلنقاو لجمالا ئخاإ .ةصغ

 اوكب منأ رخ لونقم ىخأ ىرأ نأ نيغ

 اذه ىخن اي دعسالا لاقف رادنج ريمالا ىبو

 ىلاعلا هللو 0) ةوقالاإ لوحالخ رجاوف)ا لبعف

 دش رادنج ىيمالل اولاق نأ رث ميظعلا

 و كماسح درج و ايوق !دش لبخأاب انياع

 اعمس لاقذ اعمج تومنخ ةخاوق ةيرض انيرضأ

 ىلع هغفلو ضيرع ريس يرخا هنأ رق ةعاطو

 الق ةيصو وأ ةجاح نم ملت ل ىدايسأ



 م

 ظ نيوفنلا ةايحو رودب كليك رصقلا لخدو

 | -ابصلا دازارهش كرداو شاوغلا ىف تادقار
 نتلاق دغلا ىفو حابملا مالكا نع تتكسف

 :( ثىدأ نع لاس كلذ نامزلا رف ىار املف
 | درجو دعسالا كذلو ىلع لخد رودب كتلاق
 | هنم تبعتراف انثخل ىنم بلطو ىلع هفيس

 أ كلذ لثم ىرخالا هل تكحاو نفعضف |[
 | مهلتت دارو ةءدالوا ىلع نامؤلا رق بصضغف

 | صعب . عم_مالسرا لاو شتا يق عقشتت
 ىلإ رظند الو ربلا ىف ملتقي عدو كيلاملا
 | نم .دحاو ىلإ اطعاف ىوارلا لاق .عاعرصم
 | مهاتقب دهماو رادنج ىيمالا ىمسي ةئاملغ

 | ةيرب ىف هب لونف رصعلا ىلا غي راسو .مدخاف
 | رن وبل ناكو هداوج ىع .لونو ارغن !مفقأ

 ريمالا لون املف جبايتب هينإب نأ داصوأ نامزلا



 هنأ مت ايسر تفذج هللا نم انوخ الول

 دما هثيسف نابضغ وهو اهدنع نم بخ
 موبي ىاث راك ؛انملو 'كيلكاو رشلا هل' :ترمضاو

 سوقنلا ةايح هل ثيتكف مكح دعسالا علط

 كتنضف زوج عم هتلسراو لاصولا تم بلطت

 ةتطعاف نآويدلا ضفنأ ىتح تربصو زوجتلا

 و !ديدلش ابضغ بضغ اهإذ املك هقرولا

 | اهامرآ اهلطسو ىلع زوجكلا قولو هفيس بح

 [|اهبسو اهيلعأ هما ىلع لخدو نيولد
 | علظو ىذالا هل تبيمضأاو هتبسو هتيتشف

 | دما نم ناك ام رخالا هملعا هدخا ملعأ |

 اوناك رهناذ سوفنلا ةابحو روج اماو

 مدالوأ ريدون ىلع اوقفثاث اورواشتو اوغمتجا

 ىاث ناك ايلف ناتهبو اروز شارفلا ىف اودقرو
 ىلع لجو كينعلا' نم نامزلا رن لبقا مايالا

 ناؤيياكلا لضفو راهنلا خلا ىلا مكشنو ستبلا



 لاقو هما ّبسو !مج امب اهملعا هما ىلع | .

 مكحو ىسراللا ىلع دجمالا سلجت كيبعلا

 لعسالا مأ رودب هبلا تبتكف سانلا نيب

 اهنأ اطغلا هل تغشكو اهقشع دل مضوت

 مداخل عم ةقرولا تالسراو هلاصو كيرث

 سوفنلا ةايح تيب ىق لخد هفداص دقو
 مكح دجامالا ناو دحمالا بلاط راسف

 هليح ىلع ماتو ليدنملا ضفنو مضعلا ىلإ

 هلوانو رصقلا تاواكرد ىف وهو مداأل ةاناث

 ملعف اهانعم فو اهأرقو اهكفف ةقرولا

 تناخو انكل اهنيع ىف نأو هيبأ ةارمأ اهنا
 درج و بصضغو اسنلا هللأ نعل لاقف هوبأ

 اب كليو هل لاتو مداخل ىلع لبقأو هقيس
 ام كدبس جوز لياسر لمح وسلا دبع

 لبخدو هسأر ىمرأ هبرض هنأ مث ريخ كيف

 ميظعلا هالأو ضعبلا مكضعب نم سنتا مكلك



 نيرشع رعلا_نم هل راص ىن> طلو بدالا
 اوبك اوراصو لاجرلا غلابم اوغلبو ةنس
 و دحاو شارف ىف اومانيو ضعبل ماضعب |

 عقافتاو مانسح ىلع ودسحك سانلا اوناك
 سلجب كيضلا ىلا يرخ !ذأ نامزلا رف راصو
 أوناكو دحاو موي لك ىسرللا ىلع هدالوأ
 نبال ةددحاو لك ظنت رادلا ىلا اولخد املك
 ىلع اهحور ىمرت رودب تراصو اهترض

 ىلع اهحور ىمرت سوفنلا ةابحو دعسالا
 تقشعو هرزماغتو هلكاشت تراصو دجمالا
 ناطيشلا مهل نيزو نيدلولا نيتارمالا

 دلو مضت ةدحاو لك ترادو مهلابعأ
 سوب هدودلخ ىف عقنو اهردص ىلا ىرخالا
 ىلع لاطو مايخلا طالب ىلع زول سبك

 برشلاو لكالا نم اوعنتماو لاطملا اسنلا

 ىلأ نامزسلا رف جرخو ىوأرلا لاق مانلاو



 هب ه 1

 نيتيامادعب نوتالتلاو خسماخل ةليللا
 ذءافرمأ نع هلا تفشكف كللا لخدف

 نأو ةأرمأ اهنا فرعف نامزلا مخ عم اهتصق
 نبأ ناطلس نامزلا رف 1ذهو تنب هتنبا

 تفنلا هنأ رث بجتلا ةياغ بجتكتق ناطلس

 . ئضرف نك ىجلو اب هل لاقو نامؤلا رف ىأ

 لال ىف هنأ رث كلم نبا كلم كنأل كيف

 لخدو سوفنلا ةايح هتنبأ ىلع هبانك بتك

 ةليل رودب ىلاو ةليل اهل راصو هنليل نم اهب

 .مكحو ركسعلا ىلع علخا موي ىناث حبصاو
 ل

 ماني ةليلو رودب كنع ماني ةلعل :نامزلا

 قزرو ةوبأو همأ ىسنو سوفنلا ةايح دنع

 ىاتلاو رودب نم حاولا نيركذ نبيدلو

 | نعسالا ىحاولا ىمس سوفنلا ةايح نم[

 يبل  ويلعتو اةوشعناو دجحمالا ىلاقلاو |



 فنا هناك نيبمم معان بقبقم ىث ىلع هدب
 دلو اك نكلم لاقو نكحكريحف بئرأ نعأر ذأ ليجالا :

 قل ناب تلاقو رودب تكحاصف اسنلا ةلا
 زهاب ىنتفرع ام' نالا ىو لظابلا انفخو
 ىلع تسلبقأو هنع تسماق اهنا مث نامزلا
 ةتنضتحاو اهردسص ىلع :تت3لجاو :اهاقق
 ام خعهنم دحاو لك ىكشو اوقناعتو اهذرعف
 صغلاو ناثسبلا ىف هل ارج ام اهتدحو هاساق
 امب ىرخالا هنتدحو بهذلاو روسيطلاو
 ىلرطخ شيا كيلع هللاب اهل لاقف تلعن
 هذه ىنع كربص ىذلا امو !ذخ ىعم ىلعفت
 ىوارلا لاق ىداره ىل مني معن تلاق ةدملا
 اهنا مث حابصلا ىلأ اومانو اوقناعت منا مث
 فلخ تلسراف اهسار نسطغو تسلج
 حاسيبصلا كازا هش كرداو سوسنامرأ كلا

 تلاق دغلا ىو حابملا مالللا نع تتكسف

 ا“



 و كينت أم ةدقرلا شيأ كلم اب ناموا

 الو ىنكينذ ام ناك ناو كلاح علق موقتو

 فيك كيبنلأ خعنبم ككيبروأ ىدح ىخ مان

 قداع .نم انأ ئدور اب رودب تلاقف .نوكت

 كدب دم ىريغ هبف بعلي ىتح ىلع موقي ذل
 اذه نامزلا رق لاقف موقي ىتح هبف :بعلاو

 ىقب ىلع ىنذلا تلبع اناو هلعفا ام ىنن
 مث نأ تلاقو هيلع تخرصف :كيلغ ىذلا

 ربخا  تنأ الاو تع كل لوقا "ىذلا لغفت

 ةدوج تلمعو راص ىذلا :راص مخاو .لوا

 هتفش تذطخاو هدخ تلبق اهنا مث انليك

 ه«هسفن فاض دقو ناموزأل ري لاقف اهف ىف

 تنس اههك وع (سنيماا ةلدألا كف
 | دضوع قولتقي !دغ هعدو هلتقا هيلع ضعأو

 تسعذوك ئقففحو طب غي «ءللدب كلم :نأ 0

 ام



 د قيلضت». كرمأ لم لفت ل نأ دلل
 ىنتتيلخ نأو كقنع برضب ترمأ الاو قيرط

 ققح دعو نامزلا رف لاقف كدالب ىلا كدرا
 ئكليي ءفلاخ ناو ةكين نم هل دب ال نأ

 كلم ا اهيأ لاقف ةولح حورلاو ةمالسلا راتخاف
 ال ةرلا هذه ىتم تلعف اذا كنا فلحت
 رف ماقف معن رودأب .تلاقف ةيناث ىلا دوعن

 تعضو و ههجو ىلع مانو: هسابل علقو نامزلا

 هنع تفشكو هفدر عفترأ ىنح منطب نك

 ةقلخ ضييالا ملتلا هناك فدر هل نايف
 هليقت تراصو هفدر ىلع ر ودب تعفوف نجرلا

 كيلع هللاب لوقي وهو راسي نمو نيجي نم
 | مدع دللاو انا ليلق ليلق دي لخدا عجل
 :كليو رودب تلاقف كريغ ىنكان حا ام

 هنايضو هقوف تدقر اهنا مث هلك !ذح لمعاو



 مآ ا ش

 دبزلا نم معنا ”دجوف ةعاس اهناقمس ىلع

 لاقف قوفل سح هل تلاقو اهيلجر تدامو هتعاقو اهسابل ةكد تلح رودبو ىرطلا
 سن هيلع تخرصف لال اذه ام نافؤلا رق

 ةموعنلا نم هدي تقلحرتف اهذاختا ىلع
 ةوغل شسح ىبيبح اي تلاقو هندب معشقم

 | اذه ىالوم اي لاقو هدي لاش نامزلا رقثو
 كيبنلا ىنم كيرت كنا تسهف دقو هلمعأ ام
 ام عيمج ذثخو ىليبس قلطا كيلع هلئابف
 ىلاح ىف ىضمأ ىنعدو ىلع هب تينا
 كبيصي شيا تلاتو رودب: نكحضف

 ةرازوج ةجءاتح ىلاه لاقف رنرو :كلعجلا 1غ
 تالين طع 1رلوقر: 35 نانا حما
 | كعجوا امو ريبغص جاتم انا كليو لاقف
 نسسبع زق رودب تييبنف نامؤلا رف ىكبف
 ىثن كيف ربح امو كاكبا امو كليو تلاقو



 ١ ثا تا ش

 لاقف ىفلاختو ىش ىلع كل لوقا انا اهاه

 جلم قوق !ذه ىضوم نأ هللاو قالوم اب

 كرت نأ كردق نم غلبو كليو تلاقف

 روخب كريشتسا ئدح ”ئدنعل )علا ىت
 | سلجو ريرسلا ىلع علطف هيلع تخرصو

 متمراو اهيلجر رودب تلاشف اهيلجر دنع
 ىقكجر سبك كيلع قايح تلاثتو هنصح ىف

 | ىتايحو لاقو البلاب نامزلا رق تحلق سخن
 | نامزلا اكلم اي لاقف دالالا بج كللا نأ
 ١ تلاقن !ذه نم ىت نتلعف ام ىربع انأ

 1:يبكتلا فرغت ام :كل تلق: شتيأ ان كليو

 |: نيا الو نحل :نسبك ام ىزهع ةللاو :لاقف

 | رق لاقن قاقيش ىلع سح تلاقف ىسبك
 أ ىم ديري ىكدللا نأ ىدنع حصص نامزلا

 | ىقتاعت كنا هللاب ىدتيس اي لاقف جبقلا

 ست هيلع نتاخرصو سخ كليو تلاقف



 م

 ىنتح ميلا باقتيو هرقويو 'سونامرأ كلل

 ارمالا عم ةتبحاو ةييبطع ةبحم هبح هنأ

 ناو هتايح اوفلج اوراصو .ةنيدلا لفاو
 اهعيبجب .سانلا نأ تملع . ان رودي ةكللا
 مل تلاقف قبولق نم برذ لقو .كوبحأ لق
 ةليللا ىبدنع ٠ تابت. نأ. ىدارم نامرللا رقاب
 خعاطو .اعمس لاقف روش كعم برضأ ىنح

 هعم تيلتخأ ليلا :لبقا امل للا لذ

 ىثاوطلا تلخو اهدنع ناك نم تخرصأو
 ريرسلا ىلع تععلطو ارب نم بايلا ىلع ريبللا

 ضو اهيلجر تدمو ةرودم ىلع نكتأو
 دقو ةننحم هيديأو نتاخ' فقاو نامؤلا

 ىلا ىرقا اي مسعف ىف لاو هللشا] 0
 هليع دلل بيرح مالا نوكي ال ى النخل يب
 ىدنع ىلإ ىلاعت تلاقو رودب هيلع تحاصف
 تلاقتف ملم ىضوم كلم اب نامزلا رقن لاقف



 تلاقو نوقنلا ةابحح“ ىملعاو ةليللا  نكلت

 الذ كيرا ام .غلبأ ىدح لالا ىمتكا اهل

 مايكل ىلا هلوخدب ترم! حابضلا» كنع ناك

 رك لا هدام دج يلع هدب طلو

 ممدخو نابلغلاو كيلاملا هيلا تفاضاو

 جاننج ام عي#و لام نيارخو ليخو مشحو
 3 مايل نم .نامزلا رف علطف ريالا هيلا

 اهلف صرآلا ليقو رصقلا ليخدو ناب نصغ

 ةيرمالا نم هتلقنو اهسفن تربصرودب هترظن

 ةياغ هنيرقو هيلع نتلبقاو رادانرخ هنلعجو
 هوبحت اهدنع هتلزنم !ممالا تفرعو بيرقتلا

 مداقتلاو ابادهلا هيلا اومدقو دومركأو |

 ( ليقتو بيرقتلا ةياغ هبرقت رودب تراصو

 نامزلا رقو هيلع علضت موي لكو هيلع

 يف راصو ببسلا ام ملعي مو بجتني

 مدخيو ةضغفلا قرفيو بيرو علختاب نامؤلا



 اري

 امو هتيويحم ركذت ةعاسلا كلت ىف نامزلا
 وه اسنيبف ىتشاو نأو ىبف هيلع ارج

 نامزلا نت يرخث قوطي بابلاب !ذاو كلذك
 | بكرملا ىف هولوناو هولك منأ لب هبلكي ملف
 رف لاقف شونبالا ةميزرج نيبلاط ا!وداعو

 كلما ميرغ تن اولاقف ربخل ام خا اب نامؤلا
 اه ىرمع هلئاو انا لاقف سونامرا كلما رهص

 حابصلا دازارهش كرداو دالبلا هذه ىلإ .تلخد

 تاق دغلا ىقو حابملا مالللا نع تديكسف
 نيتيالادعب ىونالتلاو ةعبارلا ةليللا

 ىتح نيرياس اولازي رن هنا رق ىردن ال اولاقف

 اوعلطو بكرملا اوسراو ةنيجلا ىلع اولبقأ

 ناطلسلا ىلع هب اولخدو ليللا .ى نامزلا رمقب

 هنح اهسفن تربصف هنفرع رودب هترظن املف

 نع نيجيفاو مداخل دنع هوعد تيلاقو

 كتمانو .سبيرلا ىلع تعلخاو راجنلا لاومأ



 رس

 سييرلا فلخ باجل ضعب تلسرأ اهنأ

 ناتسب ىف يلوخ وهو ؛سوجا ةنيدم ىف لاق
 را نأ زيبجرلا نجلا ميظعلا هللا تبلاق
 كيلع ارجج ام ىرت الاو هب ىنهتاتو كبكرم درت

 متخاب ترمأ اهنا رث راجتلا ىلع اضياو ىنم

 ىلع تيمسرو منزاخو راجتلا لصاوح ىلع[
 ميرغ لل نوتيرلا بحاص .تلاقو مترباكا

 نوتات م نأو قوقحو ةبلاطم هيلع ىل ناو

 ةدوسعي هورماو سييرلا ىلع راجتلا اولبقان
 كلا اذه نب انكف اولاقو ىرخا ةرم هيكرم
 لزنف ىلاعت هللا ىلع كرجاو ةعاسلا هذه ىق

 يانج امو هلاجر هعم فخاو بيكرملا سييرلا
 ليخيف ةمالببلا هيلع هللا بنكو زاسو هيلا
 يف ناكو .ناتسبلا ىلا لبقلو لييلاب ةنيدملا



١ 

 انا تلاقف مهرد فلا ىوسي لاق ىوسي
 رصقلا ةبلاط تلو مث رانيد فلاب مثدخ)

 تمدقف غولقنف اهدنع ىلإ علقنب ترمأو

 و سوفنلا ةايحو هو اهدانع ىلإ ةرطم

 تلاقو تلهدنات بهذ ةمومك لزنف رطملا

 ممتدجو راطمالا تغرفو تضهنو !ذه ام

 |رطم ىجج ام هلك نوتيزلاو بهذ قلك

 هتفرعو اهعانم :صفلا تار: ثشتقو دحأو

 تقاناث اهيلع. ايشغم  تعقو و تفقهشف

 تلاقو' سوفنلا ةابح كتيلعات ةعاس كعب

 نم قارق ببس ناك ىذلا ضغلا ذه

 ببس !ذه تلاقو سوفنلا هايح ىلع تلبقاف
 رق قالتلا ببس هللا اش نأ نوكيو قارغلا

 ىنح ميص) ىتم حابصلاب تقدص ام اهنأ



 اهيا. اهل لاقف مدعم ام َنعةتلاشو :سبيولا
 نم ةريتك عياضب بكرلا قف ىم كلل

 رطعلاو رخافلا شابقلاو تاوعللاو ريقاقعلا
 دايزلاو روفاكحلاو ربنعلاو ' كسللاو زاهبلاو
 لاق عياضبلا رياس نمو ىرهمناصع نوقيزو

 0-3 ةيرلا كذب تعمس املخ ىوأرلا

 نأ ناطر ل نأ: هللاو تلاقو اسهبلق

 ام هنم ثخاي ىلاعت هللا هظفح كلملاو انعم

 ىلع سييرلا عرف هب اوعلطا تلاقف دارأ

 عترظن ايلف رطم نيسيخلاب !وعلظف لاجرلا
 ملام سار مكف نيسيكل فخأ انأ تلاق

 .ام هدالب  ى ىديبس اب هللاو سبيرلا لاقن

 معرد ةيام رطم نيسيخل ىوست ةبيق هل

 شيا انه تلاقف ريقن لجر ممابع ىذلاو



 ماي دب

 نيسيخ ىف بعذلا قاب ابعو عضوملا كلت ىلا

 رقسلا نم سيأو نوتقيزلا: يف طحو انرطم
 رفاس !ولاقث بكرملا نع ىلا اسد ردح ةنئلب ىلا

 ىرخأ ةنس ىلأ الا هريغ رضاسي ىفب امو
 راصو ارج ام ىلع رسحتو ساوسولا خب دازف

 ىف صفلا طح ناكو راهنلاو ليللاب ىكبي |

 نامزلا رف نم ناك ام !ذين لوالا بعذلا

 د خيرلا هل. باط ناك مناك بكرلا اماو

 رببازرج- ىلا اولصو ىتج ىلابتو مايا !ورفاس
 ةسلاج ر ودب ةكلملا ريداقلاب ناكو سؤنبالا

 ىسرا دقو بكوملا ىلإ ترظنف كايشلا يف

 ضبقنأو اهواشحا تقلقتو اهداوف ففخ

 | ارمألا اوبحرذ بوكحرلاب ترماو .اهرطاخ

 و لحاسلا ىلا .تراسو .ابهمادق باجشملو

 اهمادق عّياضبلا تلانشاو بكرملا ىلع تفقو

 فلخ تيلسراف اهنزاخض ىلا راحتلا اهتلقنو |[



 لقن دنا رث معن لاقت باط يف ميرلا نك
 نودل ىلإ لخدو هندعو هنداوز .بكرولل |

 نامزلا مخ سلخ عاونلا 3 هدلجوف هعدوبي ّْ

 ةداعشلا هداقلو هبنيع ضمغو هسأر دنع

 رانلا بيهل هبلق ىو رخو راهنلا رخآ

 راسو علغلا ىخرا دق هارف بكرم ىلا ىرجو

 مايدعلا دأ: د غ كردأو نيعلا نع يو

 ال نونالتلاو هتلانلا ةليللا
 :ةدلث نيتعاس هةورظننا دق .راجتلا !اوناكو

 نامؤلا رف ىقبو اورفاسف مهل باطدق ميولاو

 و ناتيبيلا ىلا عجرو. ههجو ىلع مطلو

 نم لجر .دعفاو ماقاو هيحاص نم .هرجانسأ

 لزنو عرزلا ىقسي فيك .هفرعي هدي تن



 ظ م ظ

 ىوارلا لاق راجتلا عم لول هل ىركحتسا

 ركتفم وهو نوثدكي لولو وه سلجو

 نعجر لله ىرت اي لوقي وهو هنبوبح ى
 ثدحمأ ىدالب ىلا ةرياس تمنوا اهدالب ىلآ

 هنأ رث هانبوبحتاو هاوأ » ثداح اهيبلع

 دييشلل ىكحاو مايالا اضقنا يظتني سلج
 سصفلا كلذ ىأر فيكو رويطلا ةياكح

 ةليللا كلث قو كلذ. نم لوخل بجتنف

 كثلاثئو همفعض داز موي ىناثو لول نك

 نامزلا رف هيلع نزحت هباوص نع باغ موي
 و لول ىلع اوملسو اولبقا لاجولاب !ذاو

 رمأف فسسعنض بياغ :نأث نول امأو سبيسأ

 لاجرلا اهولقنف بكرملا ىلا ظ راطمالا ليوكتب

 عرسأ هل اولاتو ةيحان ىق انوطحو  بكرملل



 ٠م

 تايراهسلاو قباظلاب هربخأ هنأ رث كشبارخالا

 انأو كقزر !ذهه ىدلو اي لو لول حرفف
 نيناسث نأ دفيع نم ناكلا اذه ىف
 كل تناو !ذدت نم ىشب تعقو ام ةنس
 بببس !ذهو هبا كقزر هللا ةنسلا نود
 لاقف .كلحأ ىلأ كلوصوو كبغو كم لاوز
 كنيبو ىنيب ةهسقلا نم بال هالأو نامزلا رث
 كلذ ىلا هاباو وه لونو وخل خا هنأ مث

 اي وكل هل لاقف فدصنلا هل مسقاو ناكملا
 اذه نم نوستيز راطما كل ىع ىدبيس

 رمورم اندنع ىئذلا نوتيزلا ناف ناتسبلا

 نوتيز ىمعي وهو دالبلا رياس ىلا هوبلججو

 نوتيزلاو تمحن' نم بهذلا طحو ىريفاصع

 معن لاقف بكرلا ف كعم مذخو قوف نم

 و رطم نيسيخ ابعو هتعاس نم ماق مث

 | ام دعب ناتسبلا طياح تح مهعضو



 و ليبتزلاو ةفرجلا لخاو هظسو نش موي
 بونوخ ةرجش ىلا قاو ناتسبلا ق قش

 فشكق تتلف ةاكسلاب برتتو انهت محو
 | فشكف رفضا ساخ نم قباظا وه داو هنع

 هتك نم نابف ةقئاطلا لاشو بالا هنع

 ْ 0 مشع ةيثو رقن وهو كوقعم بردا

 ناويأ درقب مهو ات ىلا ةب ىهتناف هيف

 ردق ةيرامم لك ساحك تايرامس اهريأاذ نم

 نتمكو ةدحاولا ىلا هلي دف ةزيبللا :بياشلا

 ق“لانقف نيبعلا لسقم بعذ انهيف ىارفأل
 ةقياطلا كرف مدل اجو لويذدل بهذ ةسفن |[

 خهَشلا -لبقاف داعش هناكم كاعو' اهناكم 1 ظ
 بكرا نان رشبا ىدلو اب لاو ىلوس
 00 اناو نيس مابا ذتالث كعبو رهجت'

 :انأ ىتقرشو ام -لقم خيش اب لاقف مانم كل



 هم

 ةريفح !اورقحح دقو نيريطلا ىلأ رظنو نامزلا

 ةعاش اوراظو لوفقملا رٍيطلا كلذ اونفدو

 اوكربو لوققلا ربق ىلع هب اوتونف لوالا

 و كلنق مانا ىتح درقني اولاز الو هيلع
 | ىف هوركرتو هاعمأ اوجيخاو همطب اوقش

 كلذ ؛نم نامزلا رف بحتنتف ةقرفتم نكامأ

 | ىلرف .لثقلا عضوم ىلا ةتاغتلا هنم تناحن

 | ىلرق هنم ااندق .سمشلا قارشا ىف عملي ىن

 | اهفشنو ةلصولمل ذخاف .اهنم يراخ :رونلاو

 ا .ىذلا صفغلاب هفرعف عيلي يأ نمف اهنم زرمف

 | عقو دار ايلف هتيوبح نم هقارفا ببس ناك

 | نأ هللاو لاقو هحرف ةلش نم ضرالا ىلآ

 اش نأ اهب عيتجا ىلال ريخ ةمالع ]نع

 هطبرو «لخاو هلبقو مبيض هنأ رث ىلاعت هللا



 [ث ثدي

 ناك نأ ىلا هدعاسي ىوشل دنع ناك ةناف 1

 نم دبع مييلع ىن؟ مايالا ضعب نم موي

 وخل لاقف نيعيتجام سانلا ىارو دايعالا

 لغش لعت ال دبع موي مولا نامزلا رف ىل

 ىاحتا عم ميار انف كلاب لعجاو حيرتساو |

 ىقب دقو راجتلاو بكرملا ريبخ كل فشكاو
 خيشلا يرخ رف كدالب ىلا كرفساو ليبقلا

 | اديدش ءاكي اكب هناف نامزلا رف امو وشل

 ىق رودي مات هنا مث كيزم نم هيلع ام

 دقو هيلع ارج اميف ركتفم وهو ناتسبلا

 . |. ةرجش لل هنيعم, رطيف_مايالا هيلع يلا
 ظ دجاولا ماقف نايصاختي نيرسط اهقوفو

 ةيحانل راطو هصلخ هنمئرز ىف رخآلا ىقذو

 رابك نيريطب !ذاو ثبم ريطلا عقوف ىرخأ

 و هسأر دنع كحاولا دعقو هيلع اوضقنأ

 رف ىكيف ' كسور اوكرحو هيلجر دنع ىناثلا



 قرسفم ىلا ليقأو راهنلا فصن ىلا تلاثلا

 مكللا راثاو ةعطقم ةيبقألا ىلإ اورظنف قرطلا

 ىدانو حرص كلملأ كلذ ىأر ايلف مدلأو

 ههجو ىلع اوشرف هيلع ايشغم عقوو هادلواو

 هبايق قومو دسار ىلع مطل قاذا املف ان
 هنقرافع نقياو ىدلتو اب هللا ليبس ىف لقو

 بارتلا اوثحو مثبايث !وقشو كيلامملا تكبو
 !ذع ليللا لخد ْنأ ىلا اوكابتو ماسور ىلع

 ىلع فرشأ ىتح بيكو احب ىف كلماو

 ىف ىدانو ةنيدملا ىلا عجر هنأ مث كالهلا

 باوثاو كاوسلا اوسبلي نأ نادلاخ ريازج

 تيب هل لمعو نامزلا رن هدلو ىلع دادملا

 سيبنل موي مك راصو نازحالا تيب هامسو

 ىكبي نارخالا تب ىف مايالا ةيقبو نينثالو
 نأكل ام ]دين _قوارلا لقا راعشالا ١ نشنيو
 ناقرلا ني ناك امءاماا نامز .ءاش نب



 انو

 مكحلل .تسلجو ىسرللا ىلا روذب تجرخو
 ليللابو مكحن راهنلاب لال !ذهن ىلع تمو
 اذه ىلع اولازي رثو سوفنلا ةايح عم ثدحتت'

 جابصلا دازارهش كردأو نامزلا نم ةدم لاش
 تلاق دغلا ىكو مساسمأ مالت ١ نع تدكسف

 نيتيائادعب نوتالتلاو ةيناتلا ذليللا
 ةابحو رودي نم ناك ام !ذيف ىوارلا لاق

 ماقأ هناف نامؤلا رف نم نأك ام اماو سوغنلا
 نامز هاش اماو نول دنع سوجنا ةنيدم ىف
 هدللو يورخ دعب ناك هناق نامزلا رف وبا
 خليل ىللتو اج ام ةليل لوا هاننسا كيبصلل |[

 هذجو دازو :قلقلا ةياغ هيلع قلقف اج ام
 ىتحو مبصا ىتح حابصلاب قدص امو قرتملو

 شيلا قرفو هريسم ىف دج و راسو بكر
 قرفم دنع اقتلما مهل لاقو ًالمشو انجب

 مووبو موي ةناثو موي لوأ اوراسف َق وطنا



 ,يببعإ عمتجا امو ريو ئذحلم ةعاسلا

 كنعف انه نم الا (قيرط هل ام .نال انه الا
 ثنوم مالكب اهل تلاتو اهسح تبلقأ كلذ

 سيلو ىنم مغرلاب ىبيبحو ىدعب اب قبقر
 و اهلاح ىنع اهل تفشك اهنا مث اضرلاب

 ايل ترواو اهل ارج امو اهتصق اهل نكحا

 'اهتلاسو كلثم ةارما انآ اهل كلو :اهسفن

 ابجوزب عيتجتت نأ ىلا اهلاح متكت نأ
 نأ اهل تسعدو اهل تقرو اهيلع ننخن
 ال ىتس اي تلاقو نامزلا مقب اهلمش دللا عبجج

 اوكحاضتو اوثدحتو اوبعل مهنأ مث يرجات

 تساقف ناذالا بيرق. ىلا اومانو ؟ونقئاعتو
 اهتحكذ ةجاجنذ تذخا سوفنلا ةأيح

 و اهليدنم تقسقسو اهمدب نتخكطلتو

 اهيلا اولخدخذ تخرصو اهليوأس نعلق

 اهمأ تلخدو راو اوطلغزو اوحرفف اهلخأ



 مى نه

 سوفنلا ةايحو ةدوقوم عمشلا تارف رودب
 اهترظنف شع ةعبرا ةليل رمقلا اهناك ةسلاج

 تلصو تضوتف اهبوبحم تركتنأو رودب
 ام هوي سوفنلا ةايح تلاقذ موقت تداراو

 لجل نم كسعم لعف امو نأ نم ىحتست

 ىذلا امو ىتبيبح اب تلاقو رودب تسلجن

 نم طق انيأر ام لوقأ !ذ امو تلاقف نيلوقت

 اذه تلق ام هللاو اناو !اذكه بجي ملم

 نأ رممض كل ىدلاو ريضأا امنأو ىف ةبغر

 ادغ ميصي الاو ةليللا هذض ىن لعفت من

 هب كاز ايرو كرفسيو كلما نم كعلخي

 ئكتكصنو كنجر كق انأاو ىكلنقي ظيغلا

 اهمالك رودب نعب» ايلف كيرت ام لعفات

 اهرمأ ىف :تراح دقو ضرالا ىلأ تقرطأ
 انأو تكلم نتفلاخ نأ اهسفن ىف تلاقو



 ىف تيسيتو متيلع تلبقات اهل وعدو 'اهل

 عاطقأ ىف تدازو تبهوأو تعلخاو هوجو

 ثرماف ماعلاو علل اهوبحان دانجالاو ومالا

 تلخدو .ناويدلا تضقاسلا دنعو تيتو

 ةايحو ةدوقوم عمشلا تارو رصقلا كل:

 اهتلبقو اهبناج ىلا تسلج ةسلاج- سوفنلا
 تيضوت تسماقن اهبوبح تاكتناو اهدودخ ىف

 نأ ىلأ ىلصت كلاز امو ةالصلا ىف تذخاو

 ىلا اهبناج ىلا نتيمانك سوفنلا ةايح نمان
 و كلما ةلدب تاسبل تاضهنو حايصلا |

 سوفنلا ةايحنوبا اما و ناويدلا ىلا تجرخ

 اهلاح نم اهلاسو هننبأ ىلع لد ناك مناف

 ىقب اذ ىربصأ اهل لاقف !مج امب هتربخاف

 الو ىيلع لخدي رل نا ةليللا هذع ىيغ
 كلما نم هعلخنو ىميبدت هعم انل نوكي

 تدلخد لبللا لبقأ امو اندالب نم هيفننو



 امنهأ

 ىلا اوغلحو مهعب# شيللو !رمالا تلخدو

 زيهجات قف عرشو لجر هنأ اونظي مو روذب

 ( نيردب اوناكف رودب ىلع اهنولجو هتنبا رمأ

 ىلع رودب تلخدف هيلع اهولجان نير وأ

 فيكو .نامزلا رف تركتفاو سوفنلا تايح

 وصرح بديص اهتز
 | اهتليقو سوفنلا ةايح بناج ىلا تسلج
 ١ تيمان نأ ىلا تلصو تضوت ةضوت نتيضهتو

 أ ترادو نمارغلا اهعم تلخدف نيوغنلا ةايح
 سونامر' لخدف ابصلا لأ انهيلا اهرهظ

 نع اهولاسو سوسفنلا ةايح ىلا هنجوزو
 كلا لاقف ناك امو ارج اهب عاتيلعاف اعرما
 هنا تد بف هلغاو دبا كتنأ نوكي ىلابي ام
 اجناذ رودب ةكلملا امأو ىيلع لخدي ةليللاو

 ارمالا تعلطو ىسرللا تبكرو تاجرخ
 اوعكسو كللاب. اهونعو شيل عيت#و ارزولاو.|



 منو

 كيبطعاو ىتنبا كجوزا ىنح ائدالبب ىطوتتو

 حابصلا دازارهش كرداو انآ جيرتساو ىتكلغ
 كتلاق دغلا قو حابملا مالللا نع تنكسف

 نيتيامادعب ىونالثلاو ةيدادلل ةليللا
 قرسعو ضرالا ىلا اسهسأر رودشب .تقرسطاف

 ىلع ,نمآ ال هتقفلاخ نلو ةارمأ انو لعلا |

 سشسيبج انأرو لسبب أ هنأاردغ نم  ىحور

 | ام ملعا ال وبحتو قريرس مضفيو ىنكليوا

 رابحلا هذه ىف ىكسا الا ىل امو هيلع ؛مجأ
 اهسار نيعفر اهنا رق ىلاعت هللا سرفي نأ ىلأ
 سونامرأ مرفف ةعاطلاو عمسلاب تعناو]إ

 راشبنسالاو حوفلاب سوئبالا ريارج ىف ىدانو |

 و باجذلو باوبلاو ارزولا عجو ةنيزلاو |

 هشفن لزعف عيمجل اورضحاف ةكلبلا صاوخ

 كلما هلدب اهسيلاو رودب ىطلسو كلملا نم [



 م1

 اب :لاقو داعو :لوسرلا .باغف 2مبخ فشكي

 نامز هاش كلملا ىبا اذه نامزلا كلم

 ىنب ريارج- لصاق وهو قيرطلا نع هأت كذو

 ىقلتو هصاوخ ىف كلما لزنف نادلاخ

 مالسلا هيلع تدرف اهيلع ملسو رودب

 كلملا فثخاو ضعبل مهضعب ىلع اوملسو

 ىلا اهب ىقأو ةنيدملا ىلا اهب لخدو رودب

 ىلأ اهقر لك لقنو مايكل دهب ىمماو رصقلا

 دعيو مايا ةثالث ةفايض اهل لمعو مضقلا
 تبلخد كثناكو اههلع سونامرأ ليقأ كلذ

 ليقاف ماثللا اههجو نع ترفساو مامل ىلا

 زورطم باجنس نإاطفق ةسبال هو اهيلع

 | تقي ىأ ملعا ىدلو اب لاقف بصقم بهذ
 تبني رهخ نكذ كلوا باقوو اقوا ضبك خيش
 انأو لامِكلو نسل ىف كبراقت هللا دبح كو
 انضر نكست نأ كلهف كلملا نع ترجم دقأ |



 معمم
 اهسفن ىف تركنتا اهنأ مث ةنعاس تناك الو
 همدعب ةيشاخل تيلعأو تجرخ نأ تلاقو

 اهنا رث لاح لك ىلع ةارما انإو ف اوعمشيف
 تدشو نامزلا رمق شايق تسسبلو نسا
 اهل تيبرضو شاشلاو ةتولللا اهسار ىلع تسرأو زامهمللاو فشل تسبلو اهيلع اهتيبقا
 روش نم ةلحأو دوما 86 تك ثو ماثثل

 دع داوم اومدقف ناملغلا ىلع تخرصو |
 اورفاسو لامثمل روهظ قوف لاجالا اودشو
 هبشأ تناك اهنال اهرمأ مهيلع ىفخ اج

 00 اجت يقر اضو "قاموا "قو ساتنفلا
 تلرونف ركلا ىلع ةنيدم ىلع تلف رثنأ اهنا

 تلاسو اهقاطوأ تبرضو ةنيدملا ماض ىلع |
  نيارج اهل لاقي هذه اهل اولاقف ةنيدلا ىع
 كثسبلا اوبآ سونامرا كلما اهناطلسو سونبالا
 ىتح هلوسر كلما. لسراف سوفنلا ةايحخ



 موب

 دالب نأ ملعا ىدلتو اي لاقو هنم جيشلا

 ىف اماو .يحجلا ىف روهنش عيرا ةريسم مالسالا
 انتج نوم فاسو عنس لك قوز لما ذكيا رول
 ىلع ةنيدم هو مالسالا دالب ىلا بكرم
 لصت اهنمو سونبالا ةريزدج ىممت رجلا

 هسغن ىق نامزلا رف ركفتخ نادلاخ ريازج ىلإ

 ماتا هل عقفوأ نانسبلا ىف هداعف نأ ملعو

 ىكبي ليبلابو ناتسبلا ىف هنواعي ىلوخل دنع

 لاق هوباو هنقوشعم ركفتيو رازغلا عومدلاب
 امأو نامزلا رمق يلا امج ام !ذهف ىوارلا

 اهمون نم تقاف تناك اهناث رودب: تسلا

 اهليوروس تارو هدجان ملف نامزلا رمق تييلط
 و اهدكت ملف ةدقعلا تدقنتتان ةلولح#

 بجكلا هلل اهسفن ىف تلاقف مهع دق صغلا |

 رسلا فرعي مثو سفلا لخآا نوب ىطأ

 فلا هللا ىعلف ىنقراف ناك ام الآ هيف ىذلا



 ىلع فرشا متع ىدانللا موي ناك نإ ىلا

 رسعبلا مك لثم ريطلا قرف ةرماع ةنيدم

 باب ىلا نامزلا رف ىشف نيعلا نع باغو
 و هيلجرو هيدي لسغو سلجو ةنيدلا

 ةهنم ناك ام ىكذتو ةعاس حارتساو هيجو

 ىلع ةنيدملا ىارف ةنيدملا لخد دنا مث

 لخجد .نأ ىلا رجلا ىطاش ىلع ىشيتنزكلا

 ىلأ ىنح راجشالا نيب ىشف 0 نأ

 ىنوخ هل. يرخث .هبابب .فقوو نانئسب ىلإ

 ىلع ىدلو اب هل لاقو هب بحرتف نانتسبلا

 لممأ .نم ةمالسلا ىلع هلل ليدل مدقم رثا

 لاقو نامزلا رف لخدف لخدأ ةنيدملا هذه

 لاقف ةنيدلا هذه زبخ شيا ديشلا اهيا
 رافك علك اهلما ةنيدملا هذه ىدلو اب

 دالبلا ةذهل كلوصو' فيك نلكو :سونجام
 بجتتف هل امج ام 'نامزلا رف هل ىكحاف



 معو

 بطلا فلخ ىرجو هيلع هدأوف قرتحات

 ىرجج نامزلا ينو ضرألا نم بيرق ىيطلاو
 ىندأو ىلا ىداو نم كلذك لزب مو هفلخ |

 ىلع ريطلا لونف اسملا ىلا لث ىلا لك نمو |
 نامزلا رف فقوو اهيلع طحن هيلاع ةرجش

 و شطعلاو عوإل نم ىوخ دقو تفاب
 ئذلا عضوملا فرعاف عجري داراو بنعتلا
 الانا قادك زيا هيلع لطفي منف لأ
 ةرجشلا كلت تحن مانخ نّوعجار هيلا اناو

 رف هعبتف ليلق رياطلا راطف حابصلا ىلا
 رسيلحلا !ذه قاب بج !ذه لاقو ناموا

 ىتمالس ناريعلوا ىك الهل بارخل ىلا ىنقوسي

 اسملا ىلاريطلا تح ىشم هنا مث ئوارلا لاق

 اهتحن نامزلا رف مانو ةرجش ىف ىدطلا مانف

 نامزلا قو مايا ةرشع هدم !ذكه لزي مثَو

 راهنالا نم برشيو ضراإلا تابن نم توقني



 معمم

 معناو رولبلا نم ىقناو ملتثلا نم ضيا |

 هدد نانو :تايطب :ئرطللا هل: ند
 امارغو ا!دجو ماهو ةمماسخغ دأزسف خفقفع

 | اهلح اهب3جورودب ةكدب نامزلا رف دخان

 كجوف اهلح ةدقع ةكدلا فيط ىف ىأرف

 ةشوقنم اهءا هبلع مدنعلا لثم رجا صف اهيف

 الول هلاي ىف لاقو بجكتق !رقت ال نيرطس
 ىلع هتطبر ام اهدنع ويزرع صفغلا اذه نا
 ىف «ذخا رث اهقراغي ال ىتح اهسابل ةكد

 « رعبي ىناح ةميكل رهاظ ىلأ جرخو هدب

 اذاو هفك مدفو فقو يرخ ابلف ديج

 راطو هفك نم هفطنخخاو هيلع ضقنا مياطب

 حابصلا دازارهش كرداو ضرالا نم بيرق

 تلاق غلا ىو حابملا مالللا نع تتكسف
 نيتيامادعب نوتلتلا ةلماكا ةليللا



 ىلا رفسلا ىف هتتذاتسأو هدي تلبقو  اهوبأ

 سي ىلام ىأ اي هللأو رودي تلاق رث هوبأ لنع

 نذاو هتبحم رفسلاب اهل نذاث هتقراغم نع
 هروزت ىجتو ةلماك ةنس هدنع ةماقالاب اهل

 كلملا نأ مث كلذ تلبقف ةرم ةنس لك ىف

 نوجاتحج ام مهعم ابعو غريهجكات ى عرش

 ليخل هلأ مدقو نامزلا رف ىلع علخاو هيلا
 ىلا هعم يرخو هتنبا ىلع هاصوأو لاجل و

 نامزلا رف راسو داعو ماعدو و ةريزإل جراخ
 اولازي مو موي تلاثو موي ىناثو موي لوأ

 جرم ى اولزتو لماك رهش ةدم نيرياس
 اوبرضف الللاو بشعلا ريتك الغلا عنناو

 نامزلا رق اهيلع لخدف رودب نتمانو اومانف

 ةسبال تناكو اشاغق ولح ىلع ةمجان اهدجوف

 اهصيق اوهلا برض لقو ةيقوكو عيت سي



 ماعز

 هوبأو ةمدأو ةلاح نع هرب تحاك هلاح نع

 نامز كاش هوبأو كلم نبأ كلم هدناو دمأو

 هل فت امب هربخأو نادلاخ ريارج بحاص

 اهعبصأ نم متاخل خا ىذلا وهو هلبللا كلت

 نأ هللأو لاقو كلذ نم كلما بجحتنت

 ارغتو خروش نأ بحت هذه ىكنياحح

 باتللا بنتك لال ةعاس ىف هنا رث ايكدعب

 ىرخالا كو اهنم هبرا غلبو اهيلع هلخدو

 لمعو حابصلا ىلا اوقناعتو هنم اهقوش كلب
 ةددم كعب ناك نأ انو ةديظع ةبيلو كلما

 هشيع صغخنتف هماو هوبا نامزلا رف ركتفا

 هل لوقيو هبتاعي وهو مانملا ىف ةوبأ ىأرو
 ام عرسا ام لالخل نالوا لعف !ذه ىدلو اب

 ىتح ىكاتو موقت كنأ هللأ هللذ ىنتيسن

 نيزحح مبصاف توملا لبق كنم قوش لبا

 ىلع تلخدف ىكلذب هتجوز ملعاو بلقلا



 تكتاو طياشمل ىف اهيلجر تبلصو اهجور
 تشم تماقو ,يزنلل كلذ تعطق اهتوقب
 اهقوشعم تأ ةراتسلا تلاشو تفاب مداشخلو

 نيعلا نتسعقو و اهفرعف اهلا ىامؤلا رف رظنو

 اوسوايتو اهنضتحاو اهملا ماقف نيعلا ىلع

 اويجتتي اوراصو ةليللا كلت اوركاذتو أ
 امأو ضعب مهضعبب :ةعاستحا ناك فيك

 نم ىرج ةلاخلا كلت ىلع . ثار ام مداخل
 ايا لاو :ةرج- امي ناطنسلا هلكلو هنعاسأ
 نم انتس ىواد نيبجنلا ِمّيق اذه ىدبس أ

 اب كلما ىلا ىكحا هنا رث ةرانسلا فلخ

 ضهنو كلذب كللا سرفف اهل و هل قفنا

 ةسلاج اهدجوف هننبا ىلع لخدو كلما

 هلاشو هيلع ىنثاو هركبشو نامولا رف ىلع



 تاببالا هذهب ةقرولا متخ هنأ مث ىوأرلا لاق

 رعت لوقي
 :ىملق هطخ دق امو حنانك ىلس

 © ىلا نعو ىلاح نع كابخي فوسف

 :نيهنم نيعلا عمدو طخت ىدي

 || 8 ىبلق ىلا ىساطرق ىوشلا ىش دقو

 : اردحنم ساطرقلا ىلع مد لاز ام

 © ىمدب هنعتتا .ىنضقتا اذا ىح

 : امرك ىفطعأو :قرو ىدوجو ئه

 مع قيتاخ لسرأ ىل ىكياخ .تلسرأ

 عرف ام دعب نامزلا رف نأ رف .ىوأرلا لاق

 ىف اهفاخ طحو هاوط باتكلا اذه نم

 مداخل اماطعأو .هبلع اهغلو ةقرولا لخاد

 اهمادق بانا متفاو اهيلع لخنأ لآقو

 ةقرولا : جتقو رودي تبسلل مداخل لخدف |

 تبذجو تقع اهيف ام تارق ايلف اهمادق



 ىلا ؛ قرديذف ىمسي 0 نم كنع نم ؛ ىنيتني

 « يف اولا بحللا نم « فرظاو سانلا ىسحا

 ىلا « ناهلولا ممياهلا نم « ىفادل بيب ىلا
 ةديرفو « مامنلا ركب ىلا « ناشطعلا لازغلا

 دياز « مكف ىف ىراهنو «رهس ىف ىليلف « مانالا
 «داترلاو مونلا ميدعو «داعبلاو لوحنلا

 | الو بعاسم الو «نيعم الو لخ هل سيب

 ؛ ىفخي ال بيهل هحاوج ىف نم *« ىيرف

 « لير فطل نيازخ نم مالس ؛ ىفطت ال رانو
 ام هللإ مالس < ىلقو ىحور اهدنع نم ىلع

 ءايخلاو ليابشلا كلت ىلع ءاي رق تعلط
 « لوقاو كشنا“ لوكنلا .ةرثك نم. انا اهو

 : ىساوسو و قوش نم باتك !ذه

 © ىسابلا نم ىقلا امو ىردص قيضو ْ

 :ريسق ىلإ سيش ىلا لالغ ىلا

 يل ع يسمع لأ لاول
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 امو 2« نيعم نم مغلا ىلع « نيرخل هبلقل اذ
 قى هراهن © مصان نم ملأ ىلع * ماسلا هفرطل

 : تح نمو <« بيذعن 3 هليلو 2< بيهل

 : ربعش « لوقيو دشني < لوكنلا

 8 عمدبف اقح ةوشلا هاك نفجو

 : ءاسالا و ةوشلا معا هاسك مسجو

 © عضعضم فسصن وهف .لوكأ صين

 :اوهلا رضا اع ىوهلا تركش

 : ىفطعت و ىجراو ىدوجن ىيلا

 «بإذعلا .كشا ؟«بوبحت اقل «بولقلا اغش

 ام لان ال “انمو مكنم ناخ نم « هبيسح



 ره لل ي

 :سصقاون رودبلان ردب تسلق .نأ

 ( + لماك كنسح تناو لايكلا كنع

 : بغي رث كنسح ناك اسمن تلق وأ

 © لفاوأ سومشلا ىرأو ىرظان نع
 :اهقنمو 3 ىلا يكنس ”يلَقك

 ,يلفاسعلا اهيخ راحو غيلبلا رجت

 ةراتسلا فلخ هفقوا مداخل نأ مث ىوارلا لاق

 مداخل نامزلا رف :لاقف بابلا ىلع تلا

 اهيربأ كنس ىلا لخدا كيلا ّبحا اجا

 بجتنذ اهيربا. ةرانسلا فلخ نم اناو الأو

 ىسحا انه نم ىديس اب لاو مداخل إ

 جيرخاو .ةراسسلا  فلخ  نامؤلا ف سلجف

 ثانتكح اذه ٍلوقي بنكو ملقلاو ةاودلا
 :هكلهاو « اولا هقلفاو ءافلل هب رب .نم

 ءاوهلا نم هب ام مظع نم « البلاو فسالا

 «ةافولاو لوح نقياو « ةايلل نم سيا دقو



 م

 | هللاب ىدلتو اب هل لقو مالللاب هيلع لبقأو

 لخدن الو مجانم كدور ىف لعن 92 كيلع

 نأ ىسفن تمرلا لقا ىننال ىطرش نحت

 اهباصأ امم اربي مو ىتنبأ ىلع لخد نم ىأ

 [ اهب هجوزأ اهأربا نم ىأو هتبقر تبرض
 نكتبقر نبرض اهربتا ل نأ ميظعلا هللاو |

 نامزلا رف لاقف اهلامجو اهنْسَخ كرغي الف
 مداخل وماو هيلع كلما كيشاف كلذب تبيض

 مداخل كسف رودب تسلا ىلا هلصوبب نأ

 (قباسي نامولا رفو ريلهدلا هب عطقو هدبب

 كلبو مداخل لاقف ه«بلجرب ةعبو رداخل

 ىف كتيأر ام ىنال اكلوخد ىف لجتنيمت.ال

 اككربغ ةلود ىف لجاتسي نم نييجنلا |

 نشناو نامزلا رف ديلا رظنف
 ': لضاج كنسح تافصي فراع انا |

 © لفيف :انأ ام ردا مل !مبحتم



 مز

 رف لبقف كلملا ىف كمءاقيو اعإبا كجوزيو

 كلب ناكل نم جرخو عن راشأ م نامؤلأ

 تحال ىشفاو هتدع مهعم دخاو ةلدبلا

 أ اوعبس ايلف مجنملا مجانملا ىدانو رصقلا
 | أوجرخو هنم اوجكنف مجنم هلوق ةنيدملا لعأ

 ٍلوقي أدحأا اوعمس ام نامز مهل نال هيلا

 اندبس اب هل اولاقو هيلاوح اوفقوف مجنم انإ
 ىف اعمط !ذه كحورب لعفت ال كيلع هللاب

 اولتق هلك سورلا ىلا رظناو كلما نما اور

 مجانم نامزلا رف نصف لاخلا اذه لجال
 ةلثاب ركاج الإ تنأ ام هل اولاقخ مجنم

 | ميعنم. نامولا :رخ حاصخ كباب .مجزا, كيلعأ
 زف لخاو لون ريزولاو مالللا ىف هف مجنم

 هأر املف روهغلا كلما ىلع هب لخدو نامزلا
 هيدي نيب ضرالا لبقو هل. عكس نامؤلا ىف

 هيناج ىلإ هسلجأ رويغلا كلملا هرظن املف



 رض

 هنا مث تلعفام معن نامزلا رف لاقف انلهم

 حا رمايأ ةدنم نيرياس !ولازي رثو اوراس

 لعف ام ىلع ناوزرم مكشو اومشبتساو

 ناك ىف نامؤلا رف لونو ةنيدملا اولخدو

 مويلا ف ناك امو مايا ةتللق اوحارتساو

 هب لخدو نامز امولا وني ناوزرس لخاأ عبارلا

 سبل خلماك خلدب دسبلو جوخ و م 8 أ

 بهزلا رم لامر بنفت هل غاصو راجتلا

 كردأو مجانم ةدع هل لبعو رهاوجاب عص ره

 حابملا .مالللا نع تتكسف يابصلا .دازارهش

 ىنورشع هنماتلا ةليللا تنات دغلا ىفو

 فقاو هعاسلا جرخا هل لقو نياتياماو

 كتبوبح ىلع كلخديو كارو لسري كلما

 اعوبأ حرفيو اهب ام لوزب كارت ام ىهف



 تر

 حابصلا ىلا ليبلا لوط اوراسو اوبرشو اولكا
 | داوجل ناوزرم ثخافذ قراغم عبرا نيب اولونف

 ةماظعو هءدلج .لخاو :ةتلسو هحنذن دحاولا

 ( لخاو عطق .هعطق همحأ ىقاب لخاو مانفدو

 راصو نصيقو ةطوامو ابق نامزلا رف ىلح نم

 نم عطق .معيف طحو مدلاب مقوليو_ معطقي
 | هغفشفش مت ايف ذخاو  يمريو .محللا

 رف هلاسف لامشو نيه مقرفو هامراو مدلاب
 انل منتي ام ىالوم اب لاقذ كلذ .نع نامزلا |

 كلملا كوبا نال هتلعف ىذلا !ذهب.الا رمالا

 انيضلوو :ايبكرب ةدياو دليل دنع ايبعرؤقا |
 كسه نم ديربلا عم لسريو بنكي ارو

 كياببت ىريو رثالا اذه ىلإ اذاف بوردلا

 منت لق هنأ ىظيف مدلاو مجلإو هعطقم

 شحو وا قيرطلا عاطق ةهج نم رمث كيلع |

 ىلع رفاست ىقينو انهم هسايا عطقيف ربلا نم



 ميس ره

 هنم "بلطو .ةيعقلاب هيلعاو هءببأآ ىلع للخب

 اي لاقف هل نذاف كيصلا ىلا جورخلاب نذالا

 هليل درف الا تابت ال كنا طرش ىلع ىدلو

 امو كالب ىشيع بيطي ام ىنأل ةدحاو

 ا امك اناو ىلع هللا هككدر ىتم تيقدصض

 لوقي ثيجح رعاشلا

 :ةعن لك ىف تحصأ. ىننا ولو

 © ةرساكالا كلمو ايندلا ىل تنناكو

 : ةضوعب حانج ىدنع توس ال

 ,ىةرطان كيصخشل ىنيع نكت مث نإ

 سور عبرا مثل كشي نل ماو. هزهج هنأ م
 نأ مث دازلاو املا مسي نيكو ليخل نمإ

 فياخ هلبقو هردص ىلإ هيضو ةعلو هوبأ

 ةمدخل مسرب هعم !دجا لسري نأ داراو هيلع
 راسو دوب عدو دنا لب نامزلا رف كيري ملف
 اولونف لييللا: ىلا ميلا !ولبقتساو .ناوزومو وه



 مسا

 و سوكلاو رئاظلا لطباو سوبا ىف نم

 فيك ىخا اب لاو ناوزرمب نامزلا رف الفخا |
 ةبيظع ةبح ىنبكج ىأاو حاورلا ىف ميصي

 ىربدخ ةدحاأو ةعاس ىنع مبصي ردقي الو

 ال ىلف ديمللا كريبدتو كيدسلا كيارب
 لزمه تكلا" نينععأا الو - الوفد ككل قيلابقل
 ىلأ ىالوم اب ملعا ناوزرم لاقف ىكب هنا

 درأ ىتح. ببسلا اذهب الآ تيج ام هللاو
 هيخ ىف امم اهصلخأو هتنبا رويغلا .كلملا نع

 ةأدغ ىدنع ىأرلا اناو ىدوصقم !ذهمو |

 ديبملا ىلأ برضت كنا كلما نم بلطا اد
 لام يرخ انعم طخانو.تناو انا صنقلاو

 كلذك اناو داوج بنجانو داوج بكرتو

 اضغلأ ىف حرشنا يرخا ىننا كلملل لوفتو أ

 ةتامآلا ىحلاعت دلتا نم بلطن !ذعح انلعف !ذاف

 موي قاث ميصاو كلذب نامزلا رق حربفف



 رهأو ارمالا تح فو نيتدخت نيب هوكاتسأ

 ناوزرم برقو فوفدلا برضصب ىناغملل كلم أ

 هنأ مث انيلع ةكرابم ةعلط هذه نأ لاقو

 برشو نامؤلا مف لكاق بأ شلاو ماعطلاب جدأ

 ناضلسلاو خلبللا كلث دهدنع ناوزرم ثتابو |

 ثدح ناوزرم لخأاو هدلو ةيناعب ناحرف |

 هل لوغبو هلاسي نامزلا رف راصو نامولا رف

 تسلا اههمأو معن لوقيف اهب تاعمتجا

 ريال بحابم روسبغلا كلما كنب رودب

 اع هتدجح- دنا مث روبصق عبسلاو روحلاو

 كل ا!رج» ىذلا ىالوم اي هل لاآقو اهل رص

 عماو اهيلا كلصوا كيلق ىوقو كحور كن
 لكأ هنأ ىنح هتدح لبي مو اهنيبو كنيب

 | ةنيزد كلملا ماو هيلإ هحور تدرو برشو
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 هدلو نم كلما عبس اباذ ىنج ىلإ سلج

 ديزم نم هيلع ام !ديدش احرف رف كلذ

 هدلو سأر دنع ةسلجاو هسفنب كلما ماقف

 لاقن كنا دالبلا ىف نم ىدلو اب لاقو

 كلملا دللب نم ةيناولمل رياوللا نم ناوزرم

 جرف كدي ىلع نوكي نأ ىسع لاقف رويغلا
 ىلاعق هلأ اش نأ ناوزرم لاقف ىدلو ىلا
 ىف .ةرنس :لاقو .نافزلا رق .ىلج لببقأ هنأ رق
 رقو اسغن بطو كحور دش ىالوم اب هنذا
 !لدحم ايلجأ نن ببن ىذلا نلف انيع
 بذا امان اهيلع رج امو اهلاح- ىع لاسنال

 اب تحاب 8 امأو تاقعضف كرس تسيتك

 ديدح ميزنج اهتبقر قو تنتجتف اهدنع
 نامزلا رفن عمس املذ لاوحالا سك ىف ىو
 نأ هوبا أ راشأو هبلخ ىتشا مالللا اذه

 و ريزولاو وه ضهنو كلملا حرفف هسلجج



 م1

 8 زمجاءالا ىف اهلثم ىنيعأ رث مثو

 :اششمل ةرماض فارطالا هيعرخ

 © مفلا ةبيط نيد ةدروم

 :فسوب ةروصو نابقل مكح اهل

 5 ميرصم ةفعو ثوأد ةمكاتو

 ؛ سنوي ةشدحو و بوفقعي نزح ىلو

 يي مدأ مل لح فيك اخولس نو

 مالللا نع كتنكسف حايصلا دازارهش كرداو

 ةخعباسلا :ةلبللا تلات دغلا ىفو حابللا

 املف ىوارلا ل5 نينيامادعب ىنورشع'

 هيظن نامزلا رف عمسو هرعش نم نآزموز غرف
 | رادو مالسو ادرب هيلق ىلع تلون هرثنو

 اذه نا هديب هببأ ىلا راشاو هذ ىف هناسل



 مال

 : !ذكه# ىدعب ىلثتا تيبنصخ نلقف

 © مهتما ماسهتسلا ازج ا!ذبيف

 : ةتبصخ باضخ اذه ام كقحو

 # مهتم روزلاو ناقيبلاب كت اللف
 : داسحأر كشيأر ال ىدنكلو

 8 مضعمو تفك و أدفز ىل تفك لقو

 : هفحسفي اموب امد تنيحب

 1 © مد نم ىلاسنب تيسجحات ىدبب

 © مدنتلا لبق سفنلا نيفش ىدعبب

 : اكبلا ىنكيهف ىلبق تكب ىاثو

 | 5 مدقتنملل لضفلا تلقن اماكب

 :ىتال افارخ ىف 'نيسلذعت اللف

 | © مانلا ريغك اهي ىوهلا حو



 هدادصلا دعب لوقب ناوزرم دشناف هنذاب طنسو

 ظ رعش لوسرلا ىلع

 2 ةيكيملا دا فوطن

 : عاسإب تيمر ما قشع كباصا
 © م سخغم ةسيجش الا اذه اف

 :ىننا ةخيرماعلا محن كاباو

 #8 مرلكنلا مف نم اههلع راغا

 :اهبايت نم اهفاطعا ىلع راغاأ

 © معات مسج قوف مهتسبل !ذأ

 : اهرغت ىلبقي تاب شن لكيسحاو

 © مغفلا ىف مثللا عضوم متتعضوا !ذأ

 : مراصب تلنق ىلا اوبسح للذ

 :اهنانب تدجو اييقللت انو

 8 مدنع ةراصع ىكحن ةخيضخ#



 اا

 | هيبذجو هيلا هدي دن هسطغ رخآ قف ىلع

 ىتح ةعاس :ةيلع ربصو رجلا نم هجرخأ

 هسبلاو هبايت هعلف دنأ رق هبل هحور تدر

 ببس تانك اانا ىدلو اي هل لاو اهريغ

 هرسبخاف ىالوم ايرربكل شيا نازعور لاقف
 نازعور عمس املق اهرخا ىلا اهلوا :نم ةّصقلاب
 ركذب عم# .ناك »نال ةنعقلا فرع ريزولا مالك

 ىف لاقو اهنم قا ئدخلا البلا خا نامزلا رق
 !ذعهو هلجا نم تنج ىخا ئذلا 3م هلاي
 فناخ 'علط هنأ رق ىوارلا لاق بولطملا وه
 ربزولا سلج عصقلا ىلا _لصو ىح ردزولا

 | هذعب نم جرخو ناموا رق“ ىلجر كنع

 هيلأ رظنو نامزلا رف مادق ىلأ .قاو .ناوزرس

 اهتول ةدولو- اهدق هدق قلاخل ناكس لاقو
 و نامزلا رف هينبع جتقف اهدخ دءنخو



 امأو هيف امب بكرلا قوغف حاولالا رياطنف |

 هلصوأو رايتلا هذخاف قرغ ام هناك ناوزرم

 ناكو نامزلا رف هيف ىذلا رصقلا تحت ىلا |

 ةافتالاب |
: 3 
 هدلو سأرو ريرسلا ىلع سناج كلئاو كلنا |

 لنع ارمالا عيمجو ةمدخ موي

 مو هيلع شكي فقاو مداخو هرجح يف

 اهدخ اب اينسح اب اهدق اب ججيصي نامؤلا |

 الرق ىفغ دقو هيلجر دنع سلاج ريزولاو
 رجلا ٍبوض رظن ريزولاو ةعاشلا فكلت نامزلا

 هن قرخلا, ىلع فرشأ١ دقو نازمؤر !قارف
 نع هل. لاقو هربخ كلملا بخاف هيلع هيلق

 هللا ىلع توملأ نم' هلشناو هيلآ لنآ كنذا
 ااطلو سلكي ةحياك لب ةيعلكت يك كاعت
 نضيهنف كل !دب ام لعفأ كلملا هل لاقف هيف امم

 رسكلا ىلإ ليصت ىتلا ةيبرزلا متفو  ريزولا

 ناوزرم رظنف ربلا ىلا برخو هاش ىف لزنو



 قرتحا اهرعش نأوز مه عمس اهلخ وأب أ لاق

 جحبصأو ةتعاس نم ويكات هنا مث اهيلع هيلق
 ناكم نم رفاسم لأ و رفاس موب ىناث

 نمو ةنيدم ىلا ةنيدم نمو ناكم ىأ
 لماوك هش أ خعبرأ هدم 8 يزج ىلأ ةريزج

 مشف فرطلا اني لاقي ةنيدم ىلا لخدف

 املك ناكو.دالبلا ىف اًرج ام نع رابخالا
 تسلا رايخأ اهيف عيسي ةنيدم لخد
 عمسف فرطلا ةنيدم ىلا لخد نأ ىلإ رودب

 هأرتعأ دقو ضيرم هنأو نامزلا ,قربخ اهيف

 ا تيسس
 ىو مهشأ نيس ,ىبلا ىف اولاقف هتنيدم
 راكت بكرم ىف ناوزرم لزنف رهش ركلا

 رهش مفاسخف رفسلل ريجكام بكح)رلا ناكو

 علوخد ىلأ موي ىقبو ةنيدملا هل تنابف
 بعبش مدص بك لاب اذاو لحاسلا ىلآ



 3 نوكي ن .رأ لعل داليلأ 9 ممخأ

 دشنت هو اهعمبق اهدنع نم رخو

 لوقتو |[

 : ىريمض ىق كصخش ةوشلا طخي

 8 ىروز طخ روازتا] كعب ىلع

 :ىرأاو.نف نم ىناماللا كيندتو

 8 ىربيبعبلا عد نم قربلأ وند

 : ىتبع رون كنان كعبت الف

 ْ 8 ىرونب قرطت ملخ تيغ ام !ذأ

 : ىوجويب ارورسم تنكح ام اذأ

 8 ىرورس قى كرورسس نم اك

 +غأنئعبقتلا !دغن هبانع دكيرأ

 8 ىرودصلا ىف ريابصلا تبتاعت
 ١ يل الو دعما ل ”تنبسويضات

 '  ىويمصلا نع رييضلا ف دقو



 دقو ىكيلع ىلق قرتحات رابخالا هذه
 ئىخإ اب تلاقف كصلخا نأ لعل نآلا تبج

 نونج ىارتحأ ىذلا نأ بسح' نناو
 رعش لوقت ”تدشنأ اهنا مث

 مل نتالقف ىوهت اب تدننج اولأق
 اذ ىيتانجلملا 3: :صيقلا ةطلظلا

 : مب تننج نم اوئاهو ىنونج اونا

 نومولتل ىنونج ىوسب ناك نأ
 اي لاقح ةقشاع اهنا ناوزرم ملعف ىؤارلا لاق
 امو كل: تن ىلإ تصفي قيململا قف
 وت ام ىل ارج ىخأ اب تلاقف كل عقفتا
 نم :صقلاب هل تىكحاإ اهنا رت !اذكو !ذك

 ةسأ ب َْق رطأ كلذ عجم املخ مالا كلا لوالا

 هنأ م ركنفم ةعاس ىقبو ضرألا هلأ

 اج ىلا نأ ىتخا اب لاقو هسأر غفر
 ىلاعت هللا اش نأ انا نكل قح ىيلع



 اهدنع اهرطاخ ىقب ارج ا دقنلاف

 اه رظنت لخلنا قاد اهببجأ ن نأ و

 1 ووو كب

 ليبلاب الا اهب قات ال نكت هللا مسب لاقف
 ىتننأ لخدأ ثيبلا ىلا كلما لخدي ىنح
 تيصو تجرخو هذي نسابخ كتنبو

 هتسبلو اهدلو ىلإ ثماق اشعلا تان ليبللا ىلإ

 مداخل دنع ىلإ هب تلصوف رصقلا ىلإ هب

 مع 0 بوت نيف ندلنسلا دنع ىلإ

 بجشلو ماسقالاو بنكلا يرخاو رازالا

 تلاقو رودب تسلا ا دعم ىذلا

 سانلا نوكت !ذكه ةمالسلا ناوزرم ىخا
 اي اهل لاقف كرابخا انع تعطقناو ترفاس
 فن ا الأ كدليل ره كتيبج مم ىنخإ



 ىأرو مايالا كلت ىف ةنيدملا لخدو :عجر
 تسلا هنخأ نع لاسف نييونلا سور

 همأ ىلع لخدف اهل ارج امب هوربخا رودب
 ىردت ام ىدلتو اب تشلاقو هيلع نسملسف

 ربخاب هتربخا اهنأ رث كتخا ىلا اريج ام

 اهربخ تعمس ىنأ .لاقف مخالا ىلا لوالا نم
 أرس اهدنع ىلا ىف ىلخلن نأ ىردقت ام نلثو

 حابصلا دازأمهش كرداو اهوبا ملعي ناريغ نم

 0 دغلا ىو سابعا ماللكأ نع :تنكسف

 ىيتياللدعب ىنورشع ساسلا ةليلا
 ضرالا ىلا تقرطا همالك ةمأ تبعم» املف

 لهما ىدلو اب تلاقو اهسأر تععقرو ةعاس
 كن ى ليختا  ىلل ىح زد ل 11 ل

 تب ذ اننب لا نأ ىريبك اب هل تيلاقو بابلأ

 | اج انو اهتجوز كقو رودب تسلا عم |



 ,ةنونكام ىلإ ىنومتلخا متنا لاقو كلما .ئنلع

 همالك كلما عمس ايلخ ةقرافم ةقشاع ىلا الو

 هقنع كلما ب ضو لوألا لثم هل ا تأ

 لوي منو مصقلا فرار : ىلع موههسور قلعو

 لثنق هنأ ىنح لحاأو دعب .كحأو لثقي

 تراصو سور قلعو مجانم نيسمخو :يام

 ىوارلا لق مييلع نوجرفتي دكلبلا دالوأ
 0 هلأ ةيبكلا اي عقلا نأكو

 0 9 نم هعم تعضرو ل 1 عم

 اهنع ةولؤع اريك امو ةعاضرلا نم اهوخا
 و كلغفلا ملعو موجنلا ملعب لغتشا ناكو

 و محالمللاو ربل باسملو ةيهلاو لمرلا

 هنأ مث نينس ةرشع ةلدم ىف ناهللاو ايل



 لا

 ىار املخ ةعاقلا هب لخدو مداخل هذخاف

 موت ريزنل  اهتبقر ىف رودب تسلا مجنلا
 مالقأ هبارجج نم يرخأو دعقف ةنونجام اهنأ

 قاروأو صاصر رضحأو ران هةوكو ساحك نم

 مرعيو لدنلا برضي دعقو روخبلا قلطاو

 اهل لاقف تننأ شيا رودب تسلا تلافقف

 كبيحاض ىلع مزعأ نأ كيراو مجم كولملا

 ساحنلا مقمقلا ىف هسبحاو كارتعا ىذلا

 رسكلا ىف هنج#ثو صاصرلاب هيلع دسأو |

 نوعلم اي ثكسأ داوق اب هل تلاقف صاوغلا

 ليابشلا يلم سيوك الأ وه ام ىحاص انا |

 نلكو ةركب ىلا ىع ىف تاب لياصتل فيرظو |

 اهنا رث هنيبو ىنيب عمجانو ىلع هدرن ردقن

 اهل لق اهمالك مجنملا عبس ايلف نكب
 ىكوبا الا هنيبو كنبيب عبج ام ىتس اي هللاو |

 أ لخدو نابضغ هوجرخو هججاوح ابع هنأ رف



 م

 كضرتعا ىذلا عباتلا كنع بحجج الآ
 قوشغم علم باش الا ىنضرتعا ام انأ تلاقف

 ريمالا عمم املخ ىلو ىداوف ةرمثو شوب

 فيلل .نلو ني علجم !ةهنددام نأ راه 0
 كليملل لوقي نأ ىكاسأو نونفنو شع اهب

 لاقو هيدي نبب ضرالا ليقف ةقشاع كتنب

 اًهيوادا الو اهيربا ردقأ ام انأ كلما اهيا

 دعقو هقنع برضب ممأو كلمأ هيلع شضبقف
 الو لكا ال هل بيطي ال وهو: مايا ةحم كلما
 يو ةنيدلا ىف اوداني نأ ةيدانملا يما برنت

 رياس قو ةيرحلا عللقلا قو ةيناودل ريازجل

 دنع ىلأ ص 8 0 00

 5 ىلع ركحدبنشا لاو سفنلا تجب
 لاقف لزادح ىمد لاو كلما تسنب ىرسبأ

 كنس دنع ىلإ اذهب لخدا مداخلل كلا



 ىف هتنبال ارج اب مهملعأو هتلود بابراو

 هل ىلاجر ماخ اهعيصأ ىف تيارو اهنليل

 ىلع مكديشا ىنلتو توقايلا نم وهو 52
 هتحوز اهيف امم .اهارباو اهاوأاد نم لك نأ

 اهيلع لخد نم ىو ىكلم ىف هتمداتو اهب
 ةعافش هيف لبقأ رثو ذقنع تبرض اهريي رو
 كلما مالك نيرضانمل اوعمس املف ىوأرلا لاق

 ناويدلا ىف ناكو اهب ام هلأ يرغي نأ دل اوعد

 نم دحاو لاقذ بنكبو مزعيو مفي نم

 كلما لاقف اهيوادا انأ كلملا اهي' نيرضاخل

 رث ناو اهايآ كنجوز اهتيربا نأ طرشب

 كلذب تينضر لاقف كقنح برضا اهيربت

 مزعف هعم كلملاو رودب ىلع لخدو ماقف

 اهوبال تلاقو رودب هيلا تعلطتف مسقاو

 لدن ىكسنت ام لعب اذه تيبج شب

 تبج ام انأ كلملا لاقف ايرغلا لاجرلا ع



 مز

 ىكلعرودب تسلا نتساقف ملسو اهيلع لخدو
 اب لاقف هدي تليقو مالسلا تدرو اهليح
 ةييفسا نقلا مزلكنلا طذح ااه نيقلو
 تدتكسف :انبصلا . كازارهش“ كردأ و. ككمألا نم
 نتسلاق للغلا ىفو سابملا مالكلا نع

 نيتيالدعب ىو شع ةسماشل ةلبللا
 رمقو مالكا اذه :نم انيلخ ىقاءاه لاقن
 ىدنع .تاب ىذلا باشلا اذهب ىنجوز

 تيلاقق دح! كدنع تاي ىتناو لاقف ةحرايلا
 عجر معلم با الإ ىدنع تايءام الا
 ىلا هتقناعتم تيبو مبا ضيرم نيفجو

 اهنأ نط اهوبا اهمالك عمس ايلف حابصلا
 رمأو اهفتك اهيلع كربخ اهلقع ىف تبايصنأ

 اهتبقر.. ىف ععيضو ةلسلسو ىيزنج رابضحاب

 ىتاوط بابلا ىلع لكو و ةروصقم ىف اهطحو

 هريزوبب ىيدأو مومهم وهو يرخو زوجتو



 مز رس

 ىدنع ميات ناك ىمث اي ةللاو ىف تثقأ

 مالللا اذه نيا كليو كليو اهما تشلاقذ

 نامز هل نأ سحنلا روجم اهما ىلا تلاقف
 نالاو ضرغ ىلام هل لوقاو ٍساوزلا ىف قئذاتسي

 ةحرابلا ىدنع ناك نم ىنجوز تببضر دكقف |

 كدنع ناك ام اهمأ تلاقف ىحور تلنتالاو |

 نم للوقت م نأو ىبذك سلاقن دحا |

 ام كليو تلاقف فرعنت ىنأ الو نوكي

 اهمال تماقت فحا كدنع ناك ام ىكتست |

 تراصو اهرعش تيعطقو اهيف تشبهو |

 تلاقف قوشعم نبأ ىملوق اهل لوقنو اهبرضن

 ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةرق الو لوحال اهمأ |

 رودب نم اهوصلخت راوجناب تذاغتسا اهنأ مث |

 . | رويغلا هللا ناطلسلا ىلع كلكتجو ىساقفا

 هيلع تلخدف همانم نم دعق امك ناكو|

 ضيهنف ننج دقذ كتنب قلو مق هل تلاقو



 © هنارمتز نم ناكف مابصلا دي

 رب : هدخ ا

 | © :تانون ىف ربك غبص طخ ام ظ

 : انسوفن انيهن ال قاما بكر
 8 ةتاسنسح نم ىيهلعج# هللا

 : هلاصو نامزلل بطخلا .ستعلز ام

 © هتاداع نم كدنعبلاو .انذ' د

 :ةلصو ان رحدلا بنذ اتنرفغف

 : انهن ولا (قسناعن اسنثب

 ٍ * ةفاكت 0

 © هتادج عي نم هيلع سونج



 ؛ دلما نصغ ىضعلا حايترا ىطعب |

 م

 تبتثو اهنا رث ىلع أرهنت ىننا سجنلا ةزوجت

 ىنتح اهبرضت تراصو 'اهتحن اينطحو اهيلا

 رودب تسلا عم اهل ارج امب اهتيلعأو اهما
 تندج اهناف كننب ىقلْلو ىموق اهل تلاقو

 اهيلع تملسو اهيلع تلخدو اهمأ تماقف

 اهتلاسف اهبتاج ىلا تسلجو اههاع تدرف

 كيلا نسجل[ اهب :تيبتكت هدا اكره
 قوشعم نع ربص ىلام اناو ىلع ارهنت ىمأ اب
 هك ها حابصلا ىلا اشعلا نم هتقنا ىذلا

 + هتافص (ردعب نسللو هنري ب

 © ىناكرح ىلع فوقوم مكسلاو

 : حدتمأ هل ليق ردبلا نأ ول

 8 هنالال نم نوكلا لاقل اليل



 ىف اهوطحو نمل اول ام اهناذ ةيبصلا

 تقافق حايصلا ىلا هللقار تم اهنا اهشارف

 تعلطتو اهليح ىلمع تسلجو .اهموت نم

 | اهبلق فجيف اهقوشعم تأر اذ لامشو نمي

 نم اورادو اهيل اوناث راودل ىلع تخرصو

 نيبأ هوي اهل تلاقف كباصأ ام ىتس اهل

 زوجتلا تعمس ايلف ىلق بوبحو قوشعم
 اذه شيا ىتس اب تلاقو ترحذنا اهمالك

 بحاص مللا قوشعم رودب نتلاق مالللا

 ىدنع تاب ةنورفقلأ بجاوللو دوسلا نويعلا

 تلاقف ابصلا ىلا اشعلا نم هتقناعو ةحرابلا

 | حورت حازملاو بعللا دعب نال بعللا اذه

 ةفح ىلع هريبك روج هللاو اناو حاورالا

 اب رودب تلاقف ةليتق حورأ ىنديرتو ىربق



 ةأر ىبزولا مالك . كلما عمس املخ ىوأرلا لاق

 مكسعلا رمأ هيلع دسفني' 5 فاخو باوص

 ناكو: اولا مضعقلا ىلا :هدلو لوحتي رماف
 نولصيو ىلا طسو ق3 ىنيم معقل ا!ذع

 ةشورغم ةهضرأ سحلا ىلع ةلطم كابش نيعبرأ

 عرجاب خعركم هناطيحو نوللأ ماخرلاب

 ةضنرقم هقوقسو ةتولملا نداعلاو فولو

 طسبلا هيف اوشرفف نآاولالا رياس نم هو

 دعاقملاو روتسلاب هورشسو ةرسالاو ريرخل

 ىقب. دقو :كلملا نبأ هيف اومينو بتآرلأو

 رفبمأ مسللل ليك لكالا ةلقو رهسلا نم

 ندوه لكاو ملل ني وفك صل نول
 اوميقيو هدنع ىلا ارمالا لوخدب رهاب نينثاو

 كيا لاخلا لك نوفرصنيو ريمعلا نعل ىلا

 نم- ناك ام اماو نامزلا رق-نم ناك ام



 ىقب ام ىنأ اب هلثاو لاق هنأ مث ىوأرلا لاق

 ىلع كب كللأ قادخ ةعاسالو يبص اهنع

 ىلعلا ةللاب 0 ةوق هو لوح 8 لاقو كتي

 كسم هنأ مث ةليح رمالا ىف ام لاقو ميظعلا

 ىلع. ن اهزلأ رف لقرف رصقلا ىلا هّط-لخأو هديب

 وهو مسأر دنع هوبأ سلجو انضلا شارف

 ليل ىف ال هقراغي ام هدلو ىلع ىكبي نيرج

 مابالا ضعب نم موي ناك نأ ىلأ راهن ىف الو

 سلجو ةيلع ملسو كللأ ىلع ريزولا لخد

 هينيع صقفو نامزلا رف كسار عفرف هيناج ىلآ

 ريزولاو !ذه هوبا بناج ىلا ريزولا رظنف
 دسفنأ دقو ةدعقلا هذه لاقو فن كذنا ىلع لبقأ

 نأ ىدنع ىأرملاو ةيعرلاو ركسعلا لاوحأ

 ىلع علطللا قاول-ل رصقلا ىلا كدلو لقنت

 ةيقبو نينثالاو سيبخل مكتلا ن دو محلا

 ىلاعت هللا برغي نأ ىلا كدلو دنع مايآلا



 سفن كتيعفم و انيلأ رظنتو ناكم ق3 نوكن ٍْ

 | امو وبا لاقف ةركذت اهنع تذخا كقلو اهنع ١

 ماثل اذه اهنع تذخا لاقت ةركذتلا هر[

 انأو دلت انأ لق هوبا هلوان ابيلف هوبا هلوان. مث |

 كولع ليخد نىببأ نم ملعأ امو نوعجأر هبا ٍْ

 ىنبا اب دللاو نامزلا رت لاقف ليخدلا اذه |
 يثنم لاو ةهببصلا هذهب ىلع لجتت مف نأ|

 لوقي لكشناو ادمك |

 ةردز ىل لصولاب ىل مكاطعو جدص نأ

 روز وأ قاتشمل اولصاو ارللا ىفف آ

 : ىتفل ارللا ىف متعمس ام اذا اذه أ

 يروجامو دوسحت نبب !دغ ىنح ظ



 كلوح هللا رسأ كلقع ثبت ىدلو اي

 ىدلو اب ١ كبابشو كلقع ةمالس كيلاؤوحو

 نأ ميظعلا هللاو هلوقت ىذلا اذه شيأ

 ذوعن بخ الو ملع 95 ىشلا !ذه ىف انث اه

 ةحرابلا كش لو نكرلاب ىمسو ناطيبشلا نم
 مانملأ 4 كلذ تعيأرف ش2 لين و معي يش تنأو ترب

 نأو مالكا اذه كنع ىلخ نامزلا رث لاقف
 كبيجا انأاو قدصو ئح كل هلوقا ىذلا

 ةعقو ىف هحور ىار اذحا اريع كلوق ىلع

 ىلأر ةمون نم قاثو برضو نعطو برح
 ال كلملا لاقف بدلاب 0

 رق لاقك دصي ال نتالذع ناو حلو ب
 و6 مانملا 3 ةحرابلا تبيار ' ىفإ: غلا . نامزلا
 ةعان تنب تدجوف ليللا فصن نتظقبتسأ

 هو ىول اهنولو ىدق اهدق ىناج ىلآ
 نأ تفخن ايلبقا نأ تدراذ ردبلا لثم



 نيعب ريزولا ىلا رظنو ريرسلا ىلع هسلكناو
 نع ارزولا بلك اب لاقو بضغلا

 الن دكا ريافيو اةنخم يه ا ولا
 | تيبسلا هدعبو ةعل لاق مولا شيا ىدلو

 سيبكلو اعبرالاو .اتالتلاو ننثالاو دحالاو

 عيرو عيبرو رفصو مرد رهشالا امأو ةعجإلو

 | لاوشو ناضمرو نابعشو بجرو دامجو داو
 : ناطلسلا عمس املف خجل ىذو ةدعقلا ىذو

 | كتمالس ىلع هلل نيل لآقو حرف هدلو مالك

 لك اي هل لاقو ريزوبلا# ىلا كبقتالا كفملا نا نق
 شد اال نجت ام ضع اه قبلا وول

 هيلع لهم هلاب ىف لاتو دسار ريزولا كرش
 ا: صحت اي لادا ناطسيلا“ لب لق قلاب
 نامزلا ريف لاقف اهتركذ ىلا ةيبسصلا هذه
 مخالا تنا ىلع دونت ال ىنأ اب كيلع هللإ
 ةيبص يأ لاق ةيبصلا هذهب ىنجوزو مق



 اهباج نم ىقربخأا لاقف ةكلملا ةيبصلا نع

 ئ نبأ ملعاف يول تايضر  لقق 0

 كببشم ىف عرسا اهب ىنجوزيو ىدحنع ىلا قاب
 وتو ماك هنا ىنتح كلذب ريرولا ىدص اف
 ام لاقت. كلما ىلع لخدو هلابذإ ىف معني

 ىلع كروش !ذه لاقف ىج كنبأ لاقف كارو
 ىلع راص نأ ميظعلا هللاو ارزولا ست اب
 كتين بلسأو كتيقر برضال ىش ىدلو|

 لخدو هعم ريزولا ثخاو كلملا ضهن مت

 كتناكسف سابصلا دازامرهش كرداو دنبأ ىلع |

 ا حابملا مالك ا

 نيتيائادعب نورشع ةعبارلا ةليللا |
 هيبأ لنبي لبقو اجاق ضهن نامولا رف هأر املخ |
 ترضفو ضرالا ىلا قرضاو هارو ىلا يخاتو |
 هبناج ىلا دوبأ ع هينيع نم دعمدلا |



 | الو لوحال لاقتو كلذ نم ريزولا بجنن

 تنأ ىديس اي ميظعلا ىلاعلا هللاب الآ ةوق
 ايوتملعو معن لاقف كنيعب ةيبصلا تيأر
 ام تحبصأو اهيناكب .تمنو ىنملكت ال نأ
 مانملا قف اهتيار نوكي ىديس اب لاقف اهتيأزر
 ىلع كحضت اضيا تنناو نامزلا رف لاقف

 | قربخيو ىجي مداخل ةعاسلاو مانه لوقتو
 هدي ىلع اهفلو ريزولا نفذب كسمو ماق هنا مث

 باخ ىتح هبرضي لأز لو هناا تامرأ :بّدَجو

 [ردقا ام انأ هسغن صلخ مداخل ناك اذإ سفن

 ! لطبي نأ نامزلا رف ىلإ لاقث ىحور صلخا

 2 ىدلو اب صزولا لاقذ هدي كسف برضلا دنع 1

 ا ردقأ ام انأو ىاببموأ كوبا ناث قكدذخاون |

 كقتداججا ىلا ىن> لبلق ىلع ليمات هفلاخأ

 اسن تمذأ ىديسإب لافقف ىقريججأو مك لاغف :



 رك

 ناتو هبناج ىلا سلجم مالسلا هيلع درفأ
 | ناضطلسلا ىلع شوش ىذلا مداخل هللا نعل

 شوش ام هكذا هل لوقا انأو هيلع شوش هنا[

 انل لاقو مداخل اج زول لاقف لح هلأ[

 نأ جلملا كبابش ةمالسو هنم كاشاح لوق |

 اومولت' متنا نامزلا رف .لاقف بق كنم ىبجج |

 ْ َنيبأ لقاع لجر تنأ ناو هلوق ىلع مداخل :

 ةحرابلا ىدتع نتناب ىلا ةكلما ةيبصلا |

 بابلا ىلع ميان مداخلو كيلع لوفقم بابلاو [

 كقو نامزلا رك لاقف كلقع تبت ىدلو ايأ

 أ ثرأ اينم تربص كتريك الأو انيلع علطتم |
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 : عوجاع ةاشولاو ىليل لاط دغل

 8 عورب قارسفلاب ايلق كنيعانو ش

 : ةوط دادرت ىتليلو لوقا
 ,  عولط راهنلا وضاب كلاما

 ىلنخا هنأ ىتح راهنلاب قدص امو ىوارلا لاق
 نيوبح هعد ايندلا هللا نعل رلاقو: يزول
 بايشلا ةدح هنع رسكني ىتح مويلا اذه
 مداشلو مالللا ىف مه وزلا ىلا كبيججو

 | قمل لوقي ومو ةلالل كلت ق وهو لخاد
 ام ىن لعفي ننجت كدقن كنبا ىديس اب
 ىلإ ةيبص هدنع تناب نأ لوقي وو ىرث
 حرص مالللا اذه كللا عميس املخ سابسصلا

 ريزولا ىلا علطو هابيبح اب هأدلو اب لاقو |
 بخل رصبأ مق كليو لاقو بضغلا نيبعب
 رف ىلع لخدو جوملا ىلا ىنأو ىيزولا ضهنف

 هيلع ملسف ارقي وهو سلاج هدجوف نامزلا



 اذه هعفرو هسلدغو هاخراو املا ىلا لصو

 ام هل لوقي نامزلا رقو تيغنسي مداخلو

 اهباج نمو ةيبصلا ربخ لوقت ىنتحح كعلطا

 كلما نبا نأ كشوي هلاي ىف مداخل .لقف
 نضلخاو هيلع بذكا الا ىلامو نج ئدانسأ
 انأ ىديس اب كدي كسمأ لاقف هنم ىسفن

 نم دعتري ومو ريبلا نم هعلطف كل لوقأ

 ريغأو ىضمأ ىنعد “ىديس اب لاقف فوشل

 رف لاقف ةيبصلا ربخب كربخأ ىجاو ىنايت

 توملا تدياع امول وسلا دبع اب لعفا نامزلا

 مداخل جرخش ةلجخلاب جرخا قحاب تيرق ام
 ناكو كلما مادق راص ىتح ىرجي وفو

 :أ رق رمأ ىف اوتدحتي مثو هيناج ىلآ ىيزولا
 أ ةلسيللا كلت ىف نامزلا رف وبا ناكو نامزلا
 الوسا .ةيقنافا لتيللا ةييلع لاطو ماذ:ام

59 
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 نتتنطلا مللقو سشسياطوغو مداخل ماقف كيلبح ٍ

 أ :يتجاح ىضقو الخل ىلا لخدف قيرببالاو |

 ارقي سلجو ميصلا ىلصو  ىضون جرح |

 | ىقدصأ كليو لاقو مداخل ىلا علطو غرف ىتخح |

 اي: مداخل .لاق ىبنج نم ةيبضلا فخأ نما

 ىتلا ةيبصلا كليو لاق ةيبص انيا ىديس |

 هللاو مداخل لاقف ةحرابلا ىنضح ىف سمان |

 | نيا نم ةيبصلاو ٌربِخ الو ىلم ىدبس' اب |

 اي بذكت لاق بابلا ىلع ميان اناو تلخد |

 | لاقف ىلع رماح رخآلا تناو سحدلا كيع

 8 ىديس اب هللاو جعونا دقو ىتاوطلا |

 ُلاَقَو نامزلا م يبدغت :نعشف و تباز |

 ئكسف هيلا مداخل مدقتف ئدنعل ىلاغت |

 هصقرو هيباع كربو ضرالا هب كلجو هقاوطاب |

 نأ ىلإ هالدو ريبلا لبح ىث هطبر هنا مث
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 نم ديو ىوف نم كي تلمعو هتقناعو هبناج

 كتقوشعم نوعلم اب تيار شنحدل هنوميم

 اهنا مث كنع وفعا نقو قوشعم دف ه. ام

 لخدا) نتلاتو بدحالا شفشفق ىلإ تنفنلا

 لييللا ىضم ىلال هدعاس و هنقوشعم لكاو دعم
 هنا ث اهمالك اينم لبقذ ىولطم ىنتانو ىنمأ

 نيضمو اهب راطو ايلكو ةيبصلا تنبح لخد

 و اهناكمل ةيبصلا اولصواو اهلا هنوبيم |

 حابصلا كازارهش كرداو قليبس لاح ىلإ اوضم
 كنلاق دغلا ىفو ميما مالللا نع تنكسف

 | نيتيائدعب نورشعلاو ةئلاتلا ةليللا
 نامزلا رف هيتنا لابصلا دنع ناك ايلف

 ناك هلاي ىف لاقف ةيبسلا دج ملخ سلجو
 لاقو مداخل ىلع نرص هنا رث ىنيكاج ىلإ

 ىلح مق. مانت مك ةروك اي بلكاي كليو هل |



 رظناو ىنسوبو اغص لعن ىتح مقو فو

 ةرسسلاو ىطبب التو هضخلو سجرنلا ىلإ

 ىنتدحو ىكتا ةرسكب ىلا ىنشراهو ىنيعالو |

 اب هوب هوي سلاقف اهبجج ملذ ىنشحون مانن

  مأ ميان تينا كتياكح شيا ىليو اب ىليو ظ

 سحدنلا ميشلا كلذ ىاو ىلع كوملع

 تدازق قاف اف ةليللا ىنيلكت ال كنا كاصوا

 اهبلق قى ىقب ةرطن هترظنو ةبغرو ةبح هيفا[

 ىف اهماخ تارق هحي نلبقف ةرسخ فلا
 ةداز ىلع لياكات هوب تاتو كقهشف هدعبصأ

 ةهان انآو ىتتلبق تناو ميان كحور لعتو

 كنم ىنكضف اب تليع شيا فرعي شيأو

 فليت ينل لشن نكسب نطل 0
 0 ذو ٍ نيقر ّئ 5 ي ف و اطو ةيح ب 6

 ىلا تددغو هنو هدولخ ىو دهينيع نيب
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 كاردإؤو هتفص فصو نع نحلالا ضقت

 ':عب ساقي ىك ىسخلاب ىجو
 : الكخ ةسأر هنم نسلمل سكنف

 الو تسيأر ام ذك اما لاقق

 ام هوي هوب تلاقو تلولوف اهبناجب كقأر
 هاليو ةكلم بناجب ميان باش هجضف وع
 دق .كنأ فرغأ ول انأاو كنم ىتكضف ب
 كدرأ تنك ام ىلا هللاو نبأ نم ىقتبطخ

 مقو كمون نم هبتنأ ىديوس انذ بياخ

 اهنا مث ىلامجو ىسح المو كلغش لبعأ

 تلقتو مونلا ةنومهم هيلح .تخرف ةنك رجح
 ىيبح اي تلاقو هتريف في ملخ مسار. نع

 هبتنأ ىنه كراتا قونتست ال ىكيلع ىنايك
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 كسم هنأ رق ةركذت اهنم ثلخا ىأ ريغ اهل

 صفب بهذ رقتاخ اهعبصأ ىف ىارف انهفك
 رفح هرياد شوقنم لاع شختلب كيزب توقاي
 تابيبالا هذه

 ؛ تيبست ىقوبسحتا ل

 : اضغلا رمج ىلع ىبلق

 هعيصأ ىف هسبلو اهعبصأ نم متاخل علقف
 هبنأ رث اهعبصا ىف هعضوو هفاخ علقو

 نثتنهدل هنومهم تلاقف مانو اهيلا همهظ راد

 اهليق الو اههذ ركتفأ ام نويح متيأر فيك

 نك اهصرقو ةتوغري راص بلقنأ شنضضد نأ

 تارف ةدعاق تسلجحو اهينيبع سكافف ايناس

 نيعب همون ق طخي اهبناجب ريان باش
 مغب مثرساب اسنلا قلتم نيكلم ام بجاحو



 ىظقيتسا ىجور اب ىلق اب. ىدعب اب لوقيو

 ركفتو رياح ىقبخ عفن ملف نامؤلا وف أنأ

 ىنطخاي فو ىرزرح ىفدص نأ هلاب ىف لاقو

 قلد دلرإ نقلا ى ةيبصلا هذه نأ ىدا
 ىنجوز هلوقأ !دغ ةاذغ اناو اهإبأ ىجوزي

 لح سيخرنإ فكيالا ايسللا سبع امو اهان
 رق اهلاجو اهنسكح ىظحاو اهيلع لخدأاو

 ىف لاقو باسح نلاو اهلبقي اهيلأ لام هنا

 نأ اعرماو اهباج ىنأ نوكي ا ريطصا هسفن

 قيغت ال اهتهبن !ذا اعاصواو ىذاجب مانت

 لأ نوسكي وأ ىنيملعأ كب لمع ام شياو

 ام شياو انيلع علطتي ناكم ىف فقاو

 لوقيو ىلع بتعيو ىرياعي عبصي اهب تلبع
 ٍتاوؤلا ف برأ كل ام نأ. ثلق ام بكنأ كليو

 تيعاطت الي اهنا رام ىلإ دلل و : عم ىرفا
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 لوقي ثيح ةيطع محاشلا اهمف لاق

 : تاعمتجا لق هيف ةعبرأ
 ارم ككفسو ىنكاهم !ذأ ىلع ..

 : هفلاس ليثو هنيبج وض

 | “ ىعمييتم ردو ةهيدخ دروو

 م2 وو اهبابش ىآرو اهأر املخ ىوارلا لاق

 عيفر ىقيبد صيبقب هو هبناج ىلآ ةهان
 ىف كرولا لثم قلح نيجوزب ليوارس الب
 سصوسقلا نم هيف بهذ ةونطب قبطلا
 || اهتبحص ىلاغت هللا ىمرا اهرظن ابلخ ةنمتثلا

 لاقف ةيزيرغلا ةوهشلا هيف تكرمكو هبلق
 هنأ رق ئكخحور اب ىدعب اب بيط هللاو

 اهتفش صمو اهدخ ى اهلبقو اهيبلا لام

 أولقثي نذل و اهقيقي راصو ةبح هيف كاز كقو

 اهكممج نامؤلا رق ىقبو قفن :ملخ اهنيونا

0 



 11م

 ؛دحلو كنامز ىف كلافص اذاو

 “ع ىدخاولا .كاذ ىنأو .دارملا وهف

 ققحو مثار اذ شقشف ىنللو ىوارلا لاق ْ

 ماع الو صاخ ال هيف ام. لاق رظنلا هيق |
 ةدحاو انه ىنلو ماضعب نم ىنسحأ 8و

 فلخ نم تنم دحاولا !وقيف ملت اهنيبأ اناو |

 ةرتحاو هقيفر ىلع بهنلا نم ىاف رخآلا ]

 لاهإو نسل ىف هنود نوكي وهف رثكا هيلع |

 نتيلقنا اهنا مث معن تلاقف كبوبح ىبهبن |

 نم عدي دف هتبقر ىف هتصرفو ةتوغرب تراص |

 هدي تعقوق ةتوغربلا كسميل. ةصرقلا ةقرح

 | ةيتيغ عتفف ىرطلا دبزلا نم معنا ني ىلع|

 اسلاج .يوتساو بجتتف هلوطب ميان ىت دج |

 هيلجملا هسورعلا اهناك ممقلا لثم تبنب دجوق |
 | *بيغلا ةماقب ةيبضملا سهشلاك وا ةينسلا ةردلاو
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 ىنبي مكن نأ ىدأرم شقشق اي هذوميم هل
 هنعلطا اهنا رث شنفد نوعلملا اذه نبيو

 نيقراغ مثو نيقناعتم مو مارق عوجو ىف

 || نييباشتم لابلو ىسخل ىف ثو مانا ىف

 رعش مقيفصأو ضعب امهيف ل5 امك
 ؛ئدساتحل ةلاقم عدو فن اوم و

 © ىدءاسمع ىوهلا ىلع لوذعلا سيل .

 :ارظنم ىسحا نحرلا قلخاي من

 8 ىدحأو شارف ىلع نيقشاع نم

 :اضرلا للح مسبيلع ىيدسوتم

 © ىدعاسبو مرسعم نيقئاعتم

 : ىوسهلا ىلع بوساقلا تغلات اذأو
 8 ىدراب ديدح ىف برضت سانلا عد

 : ىوهلا لأ ىوهلا ىلع مولي نم اب

 8 ىدساف بلق حالصا عيطتست لف



 هن ىيدظعتتل ةنفايو .:كارألا سمع
 + نأ ىلادنلاب نهكبح# للع

 , فلتي ىنجتلاو كركم مأد نأ

 نتلاق هرعش نم شنهد غرف املخ ىوأرلا .لآق

 ا سنفد اي الآ ترصخق امو تنسحا هنوبيم

 نوبح ال تلاقذ ىبوبحت لاقت نسحا مهيأ
 ىتساي شنهد لاقف ماصخل ايهنيب مرتك مث |

 نم اندارم نكن قلل نم ىيلع بعصي

 هتوميم تلاقف هلوقب لعنو اننيب لصغي

 علطو ضرالا اهبعكب تفقد اهنا مث معن
 ىو لوطلاب ةقوقشم هينيعروعأ بدحأ ىتج

 ىلع ةلباس بيآوذ عبرا هلو نورق كس دسار

 ةبش رافطاب براطقلا لقم هيدياو دباعكأ

 ايلذ لوغلا ىلجرك نيلجرب دسالا رافظأ

 | اهمآدق ضرالا ساب ةنوميم ىأرو علط هنأ

 تلاقف ىتس اي كتجاح ام لاقو فنكتو



1 

 : هفطع ملعت ىساقلا هيلق اب
 1 فطعتو قرت ىسعف هلق نم

 8 فصني 5 بحجاحو 4 دل َ :رظان ةحالملا ق ىربمأ اب كل

 : اهلك ةحالملا لا ىذلا بذك
 8 فسوي كلامج ىف مك فسوي

 : عشعشم نيبو دوسأ معشلا

 اي مالا و: لاكو عبو كرش لسا برص | اهوعش نم. هنوممم :رسخش افاق حاملا ذل

 ةيبصلا .ىلا ما هنأ مث دويجما لذبأ نلكو
 لوقب كشنأو



 : فنعي كيلع ىحالاو ىلام

 © فيفثأ ىصغلاو ولسلا فيك

 : ميتم ريغ احربلا نم وحضي
 3 فسفق رد ككباضر هيلع ترأد ْ

 ::تيور اهالجن ةلقم كل . :

 8 فرصم اهنع ىردعلا ىوهلت ام

 ْ : هلاصو دعو قاتشلا فلختاب

 © فلخت ىنجتلا نيعاوم له

 : ىنناو مارغلا لقت ىنتلج

 © فعضاو سصييقلا لح نع وجال 'ز

 : لياق لقل ىح ىنيكباأو

 8 فعري ةينيع مد نم ىتغلا !ذعأ

 : تبأ مث كبلاق لتم ىلق نآول .

 © فطخي كاصخ لقم ىتم مسيو

 + هنسحح لماكت رفإ نم عذاب و



 : هناو ةجلملا مسج ىلع ىصي
 '  قضالا ةبق .ىف سينشلا ابيض قوغي

 و ةيبصلاب اولون ةتيرفعلا نأو ىوارلا لاق

 نع اوفشكو ىنامزلا رف بناكب اهومين

 | نيرعأز نيردب:وأ نيرق.ماناك اوناكف مقاىوجو

 : ىرتلا ىلع نيبان تيار ىنيعب
 8 ىنيفج ئف اماني نأ ول امهتددو

 2 ىنسلل !ومياقت ىنصغاقن  ىلازغ ْ

 شنعد لاق عيلأ اورظن مانأ مث ىوارلا لاق

 هلامجو هنسح ىلإ رظننت ام بلق ىمعأ ثنذأ

 ةبنخ لوشأ ام عمم ىلثو هلادتعأو هدخقو 8

 نيب هتلبقو نامزلا رف ىلع سينح اهنا 7

 رعش لوقت هيناعم فصو ىف تدشناو هينبع



 ىعم ىلاعت ىتنا شنهد لاقف ىتم ىلاعت

 ظ حابصلا دازاريش كردأو برقا ىبضوم نآالإ

 | تلات دغلا ىفو حابملا ماللا نع تتكسف |

 نييائادعب نورشعلاو دبناتلا خلبللا
 رقاخ ىلع ب :ئكليأ - ةنلأ قحو تشلاقف

 اهبيجاتو سرق مث نأ دوأاد نبأ ناببلس |[

 ىبخأ ثنا الأو نوبحن بناج اهعضن ىتح
 | نينخالا اوراط هنا مث ةعاطو اعمس اهل لاقف

 صيبقب ه و ةيبصلا نيلماح مثو اولبقأو

 ىرصم ميأدب بهذ نيزارطب ىقبيد
 ليذلاو قنعلا ىلع بعذ ةةسكب

 تايببالا هذه يلع بوتكم نيمللا سأرو

 عربي
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 أ ذنأ ملغا تلاقن كقوشعم نوكي شياو

 أ ةوبا داراو كنقوشعمل ارج ام لثم هل !رج

 ىف هننجمو هوبا هيلع بصغف ىث هجوزب |

 تعلطف هيف ةنكاس انأ ىذلا .يربلا اذه |
 أ للام شنهد لاق هترطنف ةليللا هج ىف
 22000 ىنيلخخت كنا ىتساب يلع

 ىنسحأ يأ مظناو

 لعب انينحلا ق1 تكلم امرك | لوبقأ و
 نوعلم نييك هقوويم لاقل نب

 نكقوشعم رظنأو كعم عجرأو ىتةوشعم

 ىتم ىجات الو كعم سورا ل ةنوميه تلاقف
 | نكي :امو شتم :لاقخ طرشجوأ .نهرباالا

 قوشعم علط نأ تلاقف طرشلاو نغرلا

 !ةياعلطا ناو كدت. .نفولا ر نوكي  ىسحلا
 | ىدنع ىنمرلا نوحي. ىسحا .كنقوشعم



 نمل اهيطعأ ترب ؟ناث اهايد“ 3 نتحكم

 ع و خليل لك ّى نومبم ي انأو بببعت

 نيب اهلبقأو اهلاكو اينسك : دامتأو اه رصبأو

 نأ .تبيضر ام انهل 08 ةدش نمو اهينبع

 نكت نا دس اييكزلم مسبتإ فاد همنا
 ىكل نابيو اهلامجو اهنسح ىرتو ىم

 ىلإ ةسأ ب قرطأ دنا م ينكح نم قدص

 نحجيدد نأ كعب هنوميم نتلاقخ ضرآلل

 كاف تلاقو 52 نجد ىلع تاقزب و 1 فهو

 هذه شياو اهنفيصوو نيبجكن تناو كهجو

 كعب نأ تيسح ىلأآ هلثأو دوخأ دوخأ هروكلا

 ,تيأر ول فيك نوعلم ايف بيرغرمأو بيج

 اننك .ةليللا هذه ىف هتيار ىذلا قوشعم

 كيس ب شئت لاقخ نك تو جلفنت هللأو
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 جنو ساسة صال ااا اا ا نع سا سس يع ناس

 هنأ ملعا تلاقف كقوشعم نوكي شياو
 أ ةوبا داراو كتقوشعمل ارج ام لثم هل ؛مج

 ىف هدنج#و هوبأ هيلع بصغف ىنناذ هجوزي
 تعلطف هيف ةنكاس انآ ىذلا يربلا اذه

 هللا شنهد .لاقف مترظنف ةليللا هذه ىف

 نييقاو هيلآ رظنأ يتسم يسال

 نسحأ مايأ مظنأو

 لثم ايندلا ىف كجوي ام فال و
 نوعلم اب: بذكت ةتوميم تلاقق ى

 ىرظنأو ىعم ىضمأ ىنس اب شنهد لاق

 نكقوشعم رظناو كعم عجراأو ىةوشعم

 ىتم ىجتت الو كعم سورأ ال ةنوييه تلاقف
 | نوكي امو شنعد .لاقف طرشبوأ نعرب الآ
 قوشعم علط نأ تلاقف طرشلاو نهرلا
 :تعلط .نأو كدنع ىفرلا ,نوكي ىسحأ

 | ىدنع نفرلا نوكي. ىسحا كنقوشعم



 ملعا لسراو اهيلع نايضغ هنأ اهل رهظأو

 3 اهلقع ى نتعلوشو تنح اهنأ كوللإ

 نمل اهيطعا ترب !ناث اهأود يف نتحكم

 0 0 خليل لك 1 خنومبم 8 انأو بببعد

 نيب اهلبقأو اهلاكو اهنسح الملو اهرصباو
 ,نأ تيضر ام اهل ىتبد# ةدش نمو اهينبع

 ىنجرت نأ قديس اب .ىيلع مسقا :اناو اهيذأ

 ىكل نابيو اهلامجو اهنسح ىرثو ىجم

 لآ خس مب قرطأ دنا 2 دنكح نم قدص

 تكد نأ دعب هنوميم تلاقف ضرآلا

 كاف تنلاثو سند ىلع تبقزب و كسعيعبم قع و

 هله شيأو اهتافصوو نيبجكت تناو كهجو
 كعم نأ تيسح ىلأ هلثأو دوفأ دوفأ هروكلا

 تبأر ول فيك نوعلم ايف بيرغ رمأو بيج

 تننك ةخليللا هذه 9 دنيأر ىذلا قوشعم

 قدس اب شنهدذ لاقف نيتو جلفنت هللا و



 تسيسسم يي سس يس سطس

 )مش

 ربرخل شرفلاب روصغلا اهل المو بهذ نم ريصقو

 انك امو تالالاو ةضفلاو بهذلا ىناوالاو
2 

 رياس ىف اهلامجو اهنسح عاش ننبلا ناو

 جاوزلا تهركف كلذ ىف اهوبأ !ورواشف هنم

 ةديس اناو كلذ ىف ضرغ ىلام ىأ تعلاقو

 كوللا ضعب اهيلا لسراف نامزلا نم ةدم

 رركف اهرهم ىف لاومالا هل لذبو اهبطخي

 هترهنو هتفلاخت هرم ىلات لوقلا اهوبا اهيلع |

 نأ اهمالك رخآ ىف هل تلاقو هبلع تهغفسو

 كعجناو ىحور لتقا جاوزلا ىلركذت تدع

 اهل لاقو اهيلع اهوبأ بلق قوتحاف ىلثم قف
 رق ىدخاو ىنمنخ كلذ نم كبالو ناك نأ

 زياجت رشع اهيلع مسرو تيبب ىف اهلخدا هنا |
 روسقلا كلت ىلا علطت نأ اهعنمو تانام مهف



 نم نامر نيلحت مناك دوهن اهلو نايقعلاب

 سيطارقلاك وأ ةجيدلا رصم اهناك نطب عتخ
 نأ داكي رصخ ىلإ اهنم ىهتني ةجرديملا

 2 اذأ اهدعقي رييدتسم لفك ىف ريطي

 نادرسجا ناتاسو ناكحلمدم نادخ كلذ

 دح نادودح نافيطل نامدق كلذ ليك

 فيح عفطلو عويخصب هللا عاتبتخ نانسلا

 رابج اهوبأ ناكو مهقوف ام نالمكإ ناقبطي

 نيلي امو توملا 09 0 رارك مل

 :خفني يبحإ 0 رازجو ميلاقاو 0

 عيس اهل ىنب د اهل هننيح ةلش ىو خييظع ةغيحت

 رولب نم دحأو مصقف نول رصق لك روصق

 نم رصقو كيدح نمرصقو سا نم ىناثلاو

 | هضف نم رصقو دوسا رجح نم مصقو صاصر



 نوهع اهلو ةيضملا سمشلا قارشاك ةقرشم

 اهضايب ةروسق الو صنات اهمري مذ ةرهبع

 داوسك اهداوسو قغشلا ىف ول ضاييك
 فيسلا دكك فنا ايهنبيب قسغلاو ليبلا

 تفح لوط الو رصق هب سخي رن لوقصملا

 هناك ضابي رضحن ى ناوجراك ناتنجو هب
 ردلاب هبش دق ةنامر سارك مف اهلو رانلإل

 ةوالح وذ ناسل هيف بلقني اهنانسأ :مظن

 رضاح باوجو رفاو لقع هةكرج نايبو

 نابلجج ناجرئاك تاقيقش هنود ىقتليو
 ةنابلا هناك قنع ىق بكر دهشلاك اقير
 صح ىف بصي ةضق قيربا هبشوأ ةضفلا

 ةنتت وهف ردصملا بوثلا هناكردصو رمرللا هناك

 نأدضع هب لصتم هانمن نل ةجرفو هاري نمل

 ناج ماو ولوللا امهياقن ىف امهناك ناجلمدم

 ةعيقم' خصفلا هناك نادعاس اسيهيف. كيج



 أ ىف تيئر ام بجاي كربخأ .انأ شنهد .لاقق
 أ.ىبجام ىنأ ةديسلا اهتيا ىملعأ هليللا هذه

 وج. نم نيبصلا دزلب رخا نم ةلبللا هذه ىق |
 ىنع ىفعت' تيار اب كتربخأ انا !ذاو رياول

 تلاقف كفوخ نمأو اكفيس (يتع نوكاو

 تيار ىذلا اي نوعلم اب كلذ كل ةنوبيم
 | تقرمو كشير ترسك الاو ىتقدصت مث نأو

 ىملعأ قديس اب معن شنحد لاقف كدلج

 ىو ةيناولل ريازإل ىلع نم ترج هليللا ىنأ
 روجلاو ,ىيازلل بحاص رويغلا كللا دالب
 ىف ىلاعت هللا قلخ ام تنب كلملا اذهلو

 | اهغصأ نأ ردقأ الو اهنم نسحأ نامزلا اذه

 ل ا و
 رعش اهل نأ اهتفص ضعب نم نكلو اهنساح
 ا كيقانع هناك هنلسرا !ذان ليخل بانذا لثم

 ةليقصلا هارلك ةيبح هنم لفسأو ةروقضم



 اا ل

 روجيلا ناكلا اذه ىف هوطح ونا ىد

 هدوذخ ىف ةتليقو هبلع تطاط اهنا رث
 ههجو ىلع اطغلا تدرو هينجع نيبو فو

 اننيبخ اهلا وحن ةرياط نعغلقاو ناك ابك
 ةراياط ةحنجا سح كعمس ذأ ةرياط

 ىنج تنارق هنم تبرقو هندصقف اوهلا ىف

 املخ شروهيش نبأ شنمد ىهعي ذاك

 فاجن اهفرعف هيلع تضقناف هتقرع هتأر' اهنأ

 اهب راجتساو اهنم هفوخ نم دعترأو اهنم
 لجابملا مظعالا مسالاب ىيلع مسقا اهل لاقو

 كدقانأ اف ىنيذات الو نى ىتقفر الا مركلا
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 تييقا ديقل تلاقف وس كيلا ىنم (قبس الو

 نبأ نك نوعلم اب نكلو ميكا نت لح

 حاصلا دازاهش كرداو ةايللا هذه ىف كيكم

 تلات دغلا قو حابملا مالكلا نع تتكسف



 اخ

 ا اهتداع ىراج ىلع ىيبلا نم ةينلل تنعلط

 | ةحاقلا نم جراخ وهو رون وبلا ثارف

 | تارو - مداخل تدجوف اسبيلا نلخدن

 كلذ نم نتبدتنف عيان ناسنا هيلعو ريوس

 و اهنكنجأ تخراو هدنغ ىلا تلبقاو

 نامزلا م نابف ةههجو نع اطغلا تفشك

 | تدايبف عمشلا رون ىلع هيجو رون بلغو

 هلامك و هاهنو هلامجو 00 نم ةنوموم

 نسعي هبت لاق ابك ومو هلاآد تعاو هذقو

 لوقي سبح ةيفصأو

 ؛لفاك اذو لفاج اذ لاكلو سخل
 © لحات ؟ذو ىفاش اذ قيقرلا رصخلو

 قئلاخل تحس ةنوميم هنار املذ ىوارلا لاق

 ىف تلاقف نيتموملا نيل نم ةنوميم تتاكو

 هجولا اذه ةمللسو هيذأ ام ىلا هللاو اهسفن

 هلغأ ىلع ناه فيك نلتو باصي نأ جلل



 هب اوهتناك“ لزا قيتع برب ىلا هب اولخدو

 سونائو ةدخنو ةحارطب ميرس اهيف اوبضتو

 ىتنؤتو نامؤلا يق ماقق  مداخ بابلأ ىلع
 نيناج هنأ 2 اشعلاو برغلأ ةدابص ىلصو

 نك -- سيو نابع لاو هرقبلا 325 3

 تلت 5 مانو هن دنع 1

 بيلا ف هل ئخ ام ملغي رثو الا ليللا
 يربلاو ةعاقلا كلت تناكو ئيوارلا لآق
 و قامورريب هلحسو :ىو .نينس ذنم روجاهم

 ةيرذ نم ةينج هيف روعم سيلا نش

 طايرمدلا تنب ةنوفيم ىمدت نيعللا سيلبا

 ليلا فضن ىضم نأ املف نال كولم دحا



 :يدل ريكو هيلع بعص ماللا كلذ هيبأ نم

 هيبال هسأر عقرو ةعاس صرال كل :قرطاو
 ام انا لاقو ايصلا ىنونج هقحن دقو اذه

 تنأو جورتا ام ىلا ةرم فلا كل نتيلق

 منغلا ةيعرل ملصت تيقب امو تفرخ دقو

 عمس .املخ !رزولاو ؟رمالا مادق همالك ناكو

 لجاخو هيدل ربكو هيلع بعص همالك كلما

 ىلع حرصف كللا ةخيش هقحو نيرضاقمل نم

 ةيرادحالسلاو كيلاملا رمأو هبعرا هدلو

 هوكسمو كيلابللا هيلأ تقباستف هوكسج نأ

 ةوصخدقو كلذ هب اولعفف هوفتكي نأ مرات

 قرع كقو ساولا قرطم وهو هيدي نيب ىلأ
 اذه كليو هل لاقو كلملا هيتشف هنيبج
 رث لحأ كيبذأ ام ىلتو ىلتل كلتم باوج

 هودخات هوسيكو هفاتك اولكج نأ رمأ هنأ



 نأ ردقي امو كنم ىكتسي . هناذ جاووسلا |

 تدكسف ىابصلا كازأريش. كرداو كفلاخي

 كلاق كضغلا ىفو حابلأ رالحلا نع

 نيسياملا :داخي :نورتشعلا :ةلقللا
 ربصخ بأوص أرق 5 ملزو مدلك كلما عجم ايلف

 عبدي نيب ىلإ منوف هدلو راسضخاب سلو

 ةعاسلا هذه ىف كفلخ تلسزا ام نأ ىدلو

 ىف كرواششا ىتحالا ميظعلا علل اذه مادق

 لبق .كب حرفاو كجنوزا كيرا ىنال جياوؤلا مما |

 ركنذ كلو كقزري نأ ىلاعت دال لعل قوم

 ىمالك رسكت نتناو نيترم كنملك دقو |

 درف ناكلا اذه ىف كنرصحا كف نآلأو

 نامزلا رف عمس املف ىوأرلا لاق باول ىلع



 نع

 نأو لعغلا ىف الو لوقلا ىنال ةنامآ ل سبل

 لوقب نهيف رعاشلا

 ظ ؛ صقعلا تارولم لمانالا :تاعيقم

 © صصقلا تاءركم مياعلا تاسكنم

 . : كيش ىق قربلا كيبصت عيطتست لق

 ,سفق قى ءامأ ليشت عيطتست وأ
 هانا كرق نامرسلا . سن نأ مث ئوارسلا' لاق
 رضخأ ناك هناذ كلملا امأو هلاح ىلا فرصنأو

 ناك امب ةهيلعاو هدلو فارصنا دعب ريزولا

 ىلأ أدتنملا نم مالللا نم هدلو نيبو هنيب

 ثناو ' عنضت, فْيكو هل لق رق ىبهتنلا
 و ىنغلاخ كقو جاوولاب ىلع ترسشا ىذلا

 ريزولا هل لاقف لبعأ امب ىلع رشف ىاصع

 ىرخأ ةنس رادقم كدلو .ىلح ربصأ كلما اهيأ

 نوكيو كيدي نبب ىلا هرضحا كلذ دعبو
 هلا كذا كنا ثا, ناويذ' موي. مىبلا كلذ



 ادرلاو كولا سفن تييظسول وال 1
 كلذل كلما متغاف الصأ هبلع كعواطأ الو
 ام ىذلا كيزم نم هبلع ام !ديدش امغ

 طرف نم نكلو جاوزلا ىلع هدلو هحاط
 هنآ رق مالك ىف هيلع دار ام هيلا هن

 رث نامؤملا نم ةنس ةدم هدلو ىلع ربص

 ىحدلو اب هل لاقو هيدي نبب ىلإ هرضحأ هنأ

 نم كب حورفاو كجوزأ ىنح ىنم عمبن 5

 ركفنو ضرالا ىلا نامؤلا رف قرطاف ىتومم لبق
 لاقو هبيبال كسار عفر هنأ رث ضعبلا هضعب

 ام !دبأ هلعفا ال ىَت !ذه نأ ىبا اب هل

 بنتكلا تيرق ىنال ةايلل نيف ىف تيمد

 ايخنلا 3 ارجن ام :عيج قار تيرارتلاو
 نم هلك ىو عدبلا تاثالاو لاوغالا: نم
 ةلاوحا عيمجب كتملعا .تيش .نأو .اسنلا
 نأو عليحو عكم نم ناك امو ملاعنأو
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 كجوزأ نأ كيرأ ىفأ ىدلو اب هوبأ مل لاقخ

 اذه 7 3 1 00 نكي ا

 و ديلا“ كو 1 مالكا ع كي

 نيتيال دعب رشع ةعساتلا ةليللا
 مالللا كلذ هببأ نم نامزلا رف عمس ايلف |

 هنيبج قرعو هيبأ نم ءايح ىرطأاو لجاخ

 جاوؤلا ىف ىلام نأ ىتبا اب ملعا هيبال لاو

 وعش مايف لوقي رعاشلاو جيلا ليمأ

 هلام لقو عمل سأر باش نأ

 ع ةمينيصت نىفذو 3 خل سيسيلف

 دبيا ىلع لبقا نولا رق نأ ذك والا ل



 اهيبأ مايالا ضعب نم موي هريزو ىلإ كلما

 قايح ىف هنطلسا كيرا انأو نامولا تافآ

 هل لاقف نام ليق نم هب سرفاو حاملا

 ماخمضلا دكسالاو مامهلا كلملا اهيأ سزولا

 هنطلست نأ لبق نم كنأ ىدنع ىأولا

 كلذ صبروا نم كلل عجم املخ لاجرلا

 باوص هلوق نأ ملعو ديار ىسكسأ مالللا

 هيدي نيب لأ رضحت نامزلا رف هدلو يدتسا
 (ضرالا لأ هسأرب قرطأو هيبأ كب ليقو ملسو

 اب فرعت هوبا هل لاقذن بدالا مهطأ دقو

 نامؤلا رفف لاقف كنريضحلأ شبا لحال ىدلو

 ىاعق هللا ال بيغلا ملعي الف ىتبا اب هللأو ال



 هجضوق نيتسا عبس يلا قم علب نال يبكي
 نامزلا نم ةدم هل ضمب ملف باتكلا ىف هوبا
 ا وحكنلاو ملعلا ىف ارقو درجو منخ هنآ ىنتح

 | ةردان ىنققبا نأ ىلا مولعلاو رياسو هقغلاو

 | هل راضو لاجرلا غلابم غلب املخ رداونلا نم
 هفاصوأ تلماكتو ةنسرشع ةعبرأ معلا نم

 هدخ اغض ىلع ,ضخأالا هراذع بدو ةنسلل

 ربنع صرق هناك مصخا لاخ هل ناكو رجالا

 رعش لوقي تيح مبخو معاشلا هيف لاق امك
 : هنيبجو هرعش نم فهفغيمو

 8 ءايضو ةيلط ىف ارولا ودغت

 : هلخ ىف ىذلا لاخل اوركنت ال
 يي ءادوس ةطقنب (نقيقشلا لح

 رعلا نم نامزلا رف ىلا راص ابلخ ىوأرلا لاث |
 ةبيظع ةبح هبج دبا ناكو رادقملا ذه
 لاقف ةدحاو .ةعاس هنع ريصي نأ ردقي مثو
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 هوفلو هتلقم اولككاو هترس اوعطق عفا مث

 ىلا هول مهنا مث جابيدلاو رخل بايت ىف

 نامزلا رف هاهسو ةينيع نيب هليقف هيبأ لنع

 هنا مث هلابكو هايبو هلاتو هنسح كلذو

 ربكي كلولا لوي ارثو مادخلو عضارملا هل اوماقأ

 جرخو مامت فصنو ماع هل ىضم نأ ىلأ

 هل راص نأ ىلا كلذك لزي رثو عاضرلا نع

 نسل ى لماكتف ماوعأ ةعبرا معلا نم

 لالخل ركسلا همالكو لايكلاو اهبلاو لال

 ابك قاتشلا ةضورو قاشعلا ةنتف راصو

 رعش لوقي ثيح هيفصأو سضعب هيف لاق

 :هللا كرابت" اولاقف ادب

 اثإ هأوسسو ةخغاص ىذلا ذم

 + خبطاق حدا رييهأ !؛له

 *يهكياعر اوسحصأ يا تكف

 و“ ىتائتني 'نامزلا رف لوي لملو' ىوارلا) لاق



 و كتوم دعب هب ركذت كلو هللا كقرريو

 ةلتتمأ مدلللا كلذ هريزو نم نامز هاش كل

 د تأريخ عنص :هتعاسو دهنقو قو «لبقو

 اهعقاوو هتاجوز ضعب دنع هليللا كلت تاب

 كلما رفق ىلاعت هللا نذإب هنم تليخ

 ديزم نم هيلع ام !ديدش احم كلذب

 كلذ لعغي لؤي مو ىوارلا لق نيكاسماو

 اهذخاف اهماياو اهبلايل هتجوزل ليتكأ نأ ىلإ
 اهل :طرصحات فقلخل نقلاخ ' ىذاير فلطلا
 تيعضوو اهب هللا رفق تايادلاو لباوقلا
 لبلخل هل لت دوجولا بدم ةقلخ ؟دولوم

 ظيلاغزلا !وقلاو حارفالا اوماف ناكف نك
 الإ ١ ١ ةنيفلا ينيوو . ياشيبلا تبقتو



 أ

 | ناسرفو لاطباو ركاسعو ةرتيك ذالبو ندم

 هو نادلاخ ةريرج اهل لاقي ةريزرج- ىف
 هاش كللأ ناكو محجتلا دالب فارطا ىف

 ةيطح نوتس ىظاخلو راولل ةلمج نم هدنع

 ملخ نهنم ةدحاو. دنع ماني ةليل لك ناكو

 رضح اهلخ هارزو ضعب رضحاف كلو قزرب

 هل لاقف كلولا ةلق نم هلاح هبلا اخش

 ماغرضلا كسالاو مامهلا كلما اهيأ ريزولا

 هيلع لحأ ردقي ال هبلطت ىذلا مالا اذهف

 وةرففلا ايلا: اوحدتو ,الضيلَو) :ملوتتا" كتل
 هللا ىلإ اوعديو اعولكإب ققعدو نيكاسملا

 ميخ نوكي نأ ىسعف كلو كقزري نأ ىلاعت

 بانسنأخ: ةكاص هتوعد نكتو رهاط سفن



 مث ةماركو ايح ةفيلخل لاقف كنمدخ ىلإ

 هيدي نيب ترضخ ةيراجاإب ىد ةغيلخل_ نا
 دادغب روصق نم ارصق اهاطعأو اههيلع معناث

 امو هيامدن نم هلعجو تايترم ممل بقرو

 هكرذأ نأ ىلا شبع ذلا ىف هدنع ابيقم لاز

 نم بجاب !ذه سيلو ملعا هللاو لاخلا هيبلا

 هنأ فيك و نامز هاش نبأ نامزلا رف ةياكح

 فيك و رويغ كلا تدب رودب تسلا (ةشع

 دعسالا مالكو اهب جورتو اهيلا فاس هنأ

 ميهل ؟رج امو هناجرم تسلاو دجمالاو
 حايصلا دازارهش كرداو وركن اهعم

 نيتيانأ دعب رشع ةنماتلا ةليللا
 رصعلا فلاسو نامزلا مييحق ىف ناك هنأ اومعز
 بحاص ناكو :نامزلا كولم نم كلم ناوالاو
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 ١فرشم وهو هوللجو فيكو نيدلا رون ةصق
 ىلع هفيلخل ليق) كلذ دنعف كالهلا ىلع

 فيسلا !ذده _لخ هل لاقو ناتاخ ىب ىلع

 مدقتو فيسلا دخان كودع هيقر هب برضأو

 رظن ىواس ىب نيعملاو ىواس نب نيبعلأ ىلإ
 | تنا ليعات ىنيلي تليبع انا هل لاقو هيلا

 ىلا ريظنو هلي نم فيسلا ىمرف كنبلب

 همالكب ىنعدخ هنأ ىالوم اب هل لاقو ةغيلخأ

 2 لوقي دشناو

 ْ :ىلأ ان ةعيدخ هنع نخت

 | 8 بيطلا مالكلا م»عدخي رمثلو

 رورسم اي لاقو تن تكسا ةغيلخل هل لاقف

 هديك برضو رورسم ' ماققإ مقفطو ل اول
 ناتناخ ىب ىلعل هفيلخل لق كلذ لانعف

 ةجاح ىل ام انأ ىديببس اب هل لاقن ىلع ىنمت

 !دفاشم نوكا نأ الا كيرا امو ةرصبلا كلمي



 يرو

 عرسأ ممالك رفعج عم» ايلف ناتاخ نب
 ملعو هيلع ملسو ناطلسلا ىلا عولطلاب
 ىلعل رمأ عقو ناك نأو هيف اجامب ناطلسلا
 حب نيعلاو ناطلسلا ضبفان نيدلا رون

 ضبقب كبح ناطلسلا مماث امهسبحاو ىواس
 نب ىلع نيدلا رون اوكفو ىواس نب نيعملا

 «هعوم ل

 ناييلس نب ديح كلملل فعج لاقق نينموم ا

 و مبنصلا ىلصنت انف رفسلل رهجت ىنيزلا

 رق هعاطلاو عمسلا لاقف داذغب ىلا بكرف

 رميعمو اوبكرو معيمج مييصلا اولص عنا

 ام ىلع مدنتم ىواس نب نبعلا ريزولا

 بكار ناتاخ نب ىلع نيدلا رون امأو هلعف

 نأ أ نيرياس اولاز امو رفعج بناجاب

 اولخد كلذ دعبو مالسلا راد ىلإ اولصو

 دل اوكحو هيلع اولخد امبلذ هغيلخل ىلع



 ل

 زعأ ناكولو ببسلا ناك نم تحلم سمأ

 ىلا رفاسن خةعاسلا ديراو ىدنع سانلا

 (ةقيرطلا ةفاسم نم رثكا تبغ نأو ةرصبلا

 ةيبصقب ىوع' نإ ملعتا ضافاول يجصو يرحم

 ريغب ليع ىمع نب تدجو نيأو ىنانكب
 نيعملا ريزولا لجأو هلجات هيلا هي ىلسرأ ام

 زيلع دات ىلا :ةييبا وع كراس نب

 زهجت رفعج نأ مث ةعاظلاو عملا رفعج

 ةيصبلا ىلا لصو. نأ ىلا فاسو هنقو نم

 ايلخ ىكمربلا رقعج روضحع ىنيزلا ناميلس

 حرا كلذ. ىف سانلل ام رفعج ريزولا لاقف

 نيدلأ رون ىلع رمأ نم ديف © ام هل اوركذق أ



 ظ ردا هد

 لخدو بابلا مدف ةفيلخكلو اهاكب كيثوت رث

 اهلف ىكبت هاو سيللل سينا ىارف ةروصقلا |[

 : ةدالو باطو الصأ ىكز نم اب

 8 اسيرغ ىكزو اعنإب انصغ دغأو
 : هب نحمس ىذلا دعولا كركذأ

 ,«,ىسنت نأ كاشاحو ىنسلل كنساح

 ةيدع انا تلاقف تنأ نيا نم هغيلخل لاقف

 | ىذلا كعوم لا ديراو كيلا ناتاخ ىب ىلع

 فيرشتلا عم هل 'ئلس ات كنأ هب ىتتلعوأ

 قذا من اناو اممي نوشالث انه ل نالأو

 رفعج هفيلذخل بلط كلذ كنعف مونلا معط

 نب ىلع ربخ عمسا رف اموي' نيقالك هل لاقو

 هل ارج نأ ىدادجأو ىابا ةبرتو ىسأر



 لدبلا

 ريزولا ىلع سانلا تقعزف نيكلا رون ىنهع
 ضعب ىلع هضعب لاوس كو طايعلا اوماقو

 ٍاجتو الع دق رابغب !ناث كلذك ع ابنييف
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 كيت وهو ناطلسلا هيلآ رظن املف وللا الم
 ريزولا لاقف ريخل ام اورظنا ل لاقف مصقلا ىف

 ناطلسلا هل لاقف لبق أذه نع برضن ىتح

 ناكو هعم نمو هفيلخل ميزو رفعج رابغ

 نيتالق كثكم هيي نأ ميجم 2 بيبسلا

 ةركذ الو ناتاخ نب ىلع ةصق ركتفي مف اموي
 اهب

 © ىلاسسل قرافي ا" كبيحكتنو

 سسوس سبب سوس



 انيبع رظن كلذ كدنعف كابشلا نم هيجو
 لاقو افلخو امامأ والامشو

 : اورضحا عطنلاو فيسلاو فايسلا ىرا
 © ىياصم مظعو ىلذ اي تيدانف

 :ىننيعي اتوفش الخ ىل ىراولو
 © قناوسج ىلع اودر !ويبكنلاس

 : ىتينم تناح ىتح ىنم :معلا ىضم

 7 قردلب نيش كيو: ناج .مطنباو

 ىقاذع نوسهي ام ةباشب
 و فايسلا لاقو هيلع سانلا تكابتف لاق
 لاق نيدلا رون ىلإ اهملقو ام ةبرش ذخا
 هدبي انأ ةلق برضو هناكم نم ريزولا ضهنن

 هقنع برضصب هيمأو فاببسلا ىلع عزو اهرسكف

 ةعباسلا ةليللا تلق دغلا ىو حابللا
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 ىلع هولمك نأ هناملغ رمأ ريزولا نأ مث

 دقو نيدلا رونل ناملغلا لاقف لغب رهظ
 حورن ولو هعطقنو هون انعد يلع بعص

 اولعفتال ىلع نيدلا رون غل لاقف .انخاورا

 لوقي رعاشلا. نأذ
 :اهغلبا نأ لكلب 9 هدم ىل

 8 تم تضقنا !ذاث ةمونخ

 + اهتاباغ ىف دلسالا ىنتدعاس ول

 يشق كنا رماد ام يفلت
 لقأو ةأزج- ىيحلا رون ىلع اودان انا رث

 اوقوطي اولأز الو كوللا ىلع روذي نم .ةأزج
 رضقلا كايش .ثحن' هوفقوأ نأ ىلإ ةرصبلا هب
 فايسلا هيلأ مدقتو مدلا عطن ىف ةومزو

 !ذه .ىق رومام دي انا :ئديس اي هل لاقو

 هناف كل : اهنيبضق ةجاح كل ناك نأ ىهالا |

 ناطلسلا يرخي ام ردق الا كرما نم ىقب ام

 0000000 ذآ ] 1 | 3 ل 11 ١ كسلا للا الهطول! ةينا سل 51



 : ىتلذ رفغتو نذقنت كلاسأ

 2 ىانعو قوقش ىنع ليزتو
 فاظنلا هبايثت ناكسلا هعلق كلذ لنعف لاق

 ريزولا لآ هب لونو نيبكسو نبيبوث هسبلاو
 ىنذلا هودعب وه !ذاو نيدلا رون رظنف

 له هل لاقو ىب هأر املف هلثق بلاط وه

 رعاشلا لوق تعمس امأ رهدلا تنمأ

 : ميكح ىف اولاطتسا اف اوه

 © نكي رف مك ناك بيرق نعو
 اعتو هناحجس هللا نأ ملعأ ريزواب هل لاق مث
 اذيب ىننوخت هل لاقف كيري اي لاعفلا وه

 مغر ىلع كقنع برضا نأ دعب نلت مالللا
 مك مابالا حنو ركفإ رث ةرصبلا لأ فنأ

 ٍلوقي رحاشلا نال كيرق ام

 :اموي هودلع دعب غلب نم
 © ىنلل كلذب غلب دقف



 لاقف ىجسلا ىتع ىلا كيلا ةرشع هعم
 ريزولا انالمم اب بلطت ام ناجسلا طيطق
 ناجسلا هل لاقف فلعلا اذه ملرضح هل لاق

 مث هتيرض ام ةرثك نم لاوحالا مشيأ ىف هنأ
 لوقيو كشني هدجوف ناجكسلا لخد هنأ

 تاببالا ذه

 :ىأوسلب ىلع قدعاسي ىل نم

 8 ىاود ريعو ىأد داز لقف

 : ىاشحو ىتجاهم ىنضأ مرجافو

 1 2 52 : نك . مكبث له موك ان

 8 ىلدن بيجوا ىلاغ ىتري

 3 ىاجر ةايلل بِبيط نمسغطقو

 : ىفطصلا ريشبلا داهلاب براي



 اها ١

 روانثو علطف ريزولا .اهيلع روانشف ناطلسلا
 ةتيجعا ناطلسلا اهأر ايلق اهب ناطلشلا
 ناك ام ةيدهلا هذه نال ساب ال ريرولا لاقف

 أ هللاو ناطلسلا لاقت نيد ناطلسل الآ

 ريزولا لاقف هتبقر برضاو هناه لونا ىنتركف

 ىدصق انا هل لقو ماقف ةعاطلاو عمسلا
 ىلع يرقي نأ دارآ نم ةنيدملا ىدالنأ

 ١ تايلاف ناتاح نب ىلع نيدلا رون ةبقر برض

 | هيلع يرغتي عبادلاو عباتلا قابو رصقلا ىلأ
 هل لاقف ىداسح ديكأو ىداوف ىغشال

 505 ولا كلريخ بيرت ام لعفا: نابطلسلا
 نأ كماو ىلولا ىلا لبقاو رورسم ناحرف
 ىدانملا سانلا !وغمس املق ةاتركذ اب ىداني |

 سانلا اوقباستو ىلع نيدلا رون ىلع اونزح
 ىلإ سانلا ضعب بهذو نكامأ هل نوذخاب

 > ةرضزولا لزنو ىعم» قاب نا يح ىجسلا



 ىلع قعزو هرآذ ىلا هب لزنو ناطلسلا نم

 و اليقث ادبق هلجر ىف لعجو هيلع ىمغأ
 املف ناجسلا ىلع قعزو نجسلا ىلا هباج

 لاقي ناجسلا !ذه ناكو ضرالا ساب ضح ا

 ٌلخات نأ ديرأ طيطق اب هل لاقن طببطق دل

 لاقف راهنلاو ليللاب هبقاعت ىقبتو كدنع

 هيلع لفقق مث نىجحسلا ىيدلا روت لخدأ |

 و بابلا ارو هيبطصم سنكب رماو بابلا

 اهيلع ىيدلا رون دعقو عطنو دعقم اهشرف

 ناك امثذ اموب نيعبرأ ةدم ىلإ دنع عنادي

 دنع نم ةيدع تاج نيعبرالاو ىداخل وم
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 هل لاقن لاعفلا هذه ىلع كلج ىذلا ام

 هذه هل عقي رث ناطلسلا انالوم اب كنايجو

 امناو هريزوب الو هفيلخلاب عينجا امالو لاعفلا

 ةقروب عقو دق هناذ راكم ناطيش قلع وع

 نأو هضرغ اهيذ لعف رهاظي ةفيلخل طخ |

 الو ةنطلسلا كنم ذدخاي لسري رز هغيلخل

 نم اج الو (قيلعت الو فيرش طخ هعم
 اذه .ناك ولو ال ال ال ؛دبا هفيلخل دنع

 اريزو وأ ابجاح هعم لسرأ نال عقو رهالل
 ليلا كفيَِحَو هل لاق هدو اج اذنأ ١

 هيلسأو هذخأ انأو باشلا !ذه ىم لسرأ لاق
 داذعب ةنيدم ىلا بجاح ةبكت هلسرأو كنم

 فيرش طخ انيناي مكح همالك ناك نأ

 نم ىقح ظذخأ اناف هب تاب من نأو ديلقتو

 ريزولا مالك ناطلسلا عمس املف !ذح ىميرغ

 هملستف هاياو كنود هل لاق ىواس ىب نيعملا



 ناد

 لسرتو ةعلاخ:هل لسرت ةللا اش نثو'اناطلش

 الوايل ىرج ام !ذه هللا انشا نأ هل كل

 أ نب ىلع نيحلا رون ره نم ناك ام امأوأ]

 ةرصبلا لخد ىتح !رفاسم لزز ام هنا ناتاخ

 | ةخرص حرص هنإ رث ناطلسلا رصق ىأ علطو

 جيرخأ هنا مث همادق ضصرالا ساب هيدي نيب

 باتالا ناونع ىار املف هل اهمدقو ةقرولا
 هيمدق ىلع فقوو ماق نينموملا ريمأ طخ
 أ دعاطلاو عمسلا هل لاقو تارم ثالث اهلبقو
 | ةايضقلا مسخ دنا لك نينمولا 1 يمالو اذنلل

 كلما نم سفن علضي"نأ داراو ارمالثو عبرالا
 أ ىواس ىب نيعما وه ىذلا ,ريزولاب اذأو

 اهارق املف هقرولا ناطلسلا هاطعان رضح دق |

 اهغضمو هف ىف اهذخاو اهرخا نع اهعطق

 كليو بصغ دقو ناطلسلا هل لاقف  اهامرو



 [نؤ

 هلديلا. كلت سبلو ىديامادعب رشع

 وخو ارج ام رظني ميخا بأ نيشلاو !لف

 دنعن ىسرحك ىلع سلاج ةغيلخلو فقاو

 ايهاس ىقبو ميعاربأ تديشلا تهب كلذ

 تايب اب هل لاقو هفياخل هيلا رظنف طظقبتسم

 دنعف هيف ثنا ىذلا لاخل اذه ام ميعاربأ

 لاتو سفن ىمرو دهركس نم قا كلذ

 : مدغلا هب تلز ام ةيانج- ىل به

 : اثرتعم بنذلا هيضتقي ام تلعن

 ليخت نأ هيراجناب رمأو هفيلخل دنع ىفعف لاق

 اهل دنرفأ رصقلا ىلا تالصو املخ مصقلا ىلآ

 اهمدخي نم اهب لكوو اهدحو الونم هغيلخل

 ةرصبلا لأ كديس تلسرأ ىأ ىملعت اهل لاو



 !١هأ

 رونل باتللا ىطعأ .هنا رث مالسلاو ىرما
 رون تانكلا دخاف ناتاخ نب ىلع نيحلا

 ىف لونو هنتمايع ىف هطخحو هسابو نيدلا

 ناك ام امأو هل ارج ام !ذه !مفاسم كذولا
 دل وظن مهعاربا غيشلا نافذ هغيباخمل رمأ نم

 نيتكم»ب انهلا تيج ريارأل باقت اب هل لاقو

 ثالث تنا تذخا افصن ىيرشع !وواسي

 املخذ ىرخالا ةيرامل فخات كيرتو ريناند

 ىلا ىموأو هيلع حابص همالك هفيبذل عجم

 ناكو هيلع مكاضو ةئرسفت مها رورتسيف

 طوغلا نايبص .نم لجر عم لسرأ رفعج

 دي ساب ةلدبلاب علطو .لجرلا بهذف

 مالللا نع تندكسف حابصلا دازارهش كردأو

 ةسداسلا ةليللا تلاق دغلا قو حابملا



 ىلع كل لوقا انا ىلكو تيقدص هفيلخل هل لاقف ادبأ نوكي ال ىش اذه كولملا بتاكي
 بتكم يف هاباو انا تارق ىنأ ملعأ بيسلا
 دعب مث هفيرع انأ تنكو هيقن لينع دحاو
 راصو ىلاعت هللا نم ةداعسلا هتكردا كلذ
 ادابص ىنتلعجو دكردقلا ىنتلقن اناو اناطلس
 املخ اماضق الإ خجاح .ىف هل لسرأ مث اناو

 بيط لاق مالكلا اذع ىنيحلا رون عمم

 اذه ناذ دعب امأ ةليدبلا دعب بتك * ادلقو فرد لخلل ركنا ىنح ق.بصت)
 | لأ ىدهلا نب ديشرلا نوراع نم باتا
 ىف ىسيرغلا ىنيزلا ناميلس نب ديح ةرضح
 كيلأ لصاولا نأ ىتكلم ىف ىتمسقو ىنعف

 نبأ ىلع نيدلا روت هتبح .باتللا !اذعغ
 مكدنع ىلا هلوصو هعاسف ىيزولا ناتاخ
 | فلاختالو هيلو و كلملا نم كسفن علخأ



 كة رع

 © داسأل ديكاو. هنع ببغاو
 10 لببل جنج .انراد: نم اسنعلطفق

 .ه داذغب ىلإ ماقملا نيبلاط

 :لاثأ نم ىت ىدنع سيل

 © دايبص اب تيهوأ ام ريغ ليطعأ

 : ىلق ةبوبحم كيطعأ ىلأ ريغ

 + م/عئداوف كيهو ىلأ تنقيتف

 0 اب ةفيلشل لاق هرسعش نم غرف املف

 زون قخاف كرما نع ىلا رشا نيدلأ رون أ

 املق اهتنملا ىلا رمالا !دتبم نم هربخ ىيدلا

 كصقت ىياو هل لاق لال .!ذه هغيلخل جف

 هكسف لجو زع هللا دالب هل لاق ةعاسلا
 ةقرو ككل بتكا انا هفيلخل هل لاقف ةذعساو |

 ىنيؤلا .ناميلس نب ديح 'ناطلسلل اهيدوت
 كيذوي الو .ىشب كرضي ال هناف اهارق .؟ذاف

 داينص ايندلا ىف لهو .نيدنا رون .هل_ لاقف



 8 داوجالا ىلع هب نمركتو

 : قوسلا اهب تيج رمالا ى دأز

 8 دارع اهيجم نكي موه

 : ىدان مث ىدانم اهذخافن

 © ذانعلا ريتك خيش اهيف دازف

 : !ديدش اظيغ ىظنغا .!ذهلف

 ه لالدلا نم اهدي ترتنو

 : طيغب مييللا كلذ اويلكن

 8 ناحلالا ههجو ىف تناب رمت

 : ىتميب ىتمرح نم :تلحن

 8 داوف تيهفش . ىتح ىلامشو

 : ىرادل تينا لق فول نمو
 8 داذدضالا ةفيخ تنببعتو:

 : ىكسم دالبلا :كلام نماف

 © دادسلا ريثك بجاح ىلا قاف

 :أاديعب ميسا نأ ىيسمأو



 كتيدح انتدح اف ىيدلا رول ديلا قاع

 كل نوكي نأ هللا ئىسع كربخب انفرعثو

 نيبحلا روث لاقف بيرق هللا جرفو جرف ةيف

 لعحو 0 ىلا هسأر نيدلا رون 3

 تابيالا هذه لوقي

 : ىداتر تسمجع ىفأ 0

 و 0 50 دن ناك

 :روما هدعب ىلع تنتاثو
 © دابكالا ننقفم اينم تدبص

 : !ديرخ كوسلا ىلارتشا ناك

 © دايم (2دغ نصغلا لجخت

 :اسهيلع تدرو ام لك لغنف



 انا

 © اشللو داوفلا زاح دقو ىبلقب

 : مكيلع انعم نجولا نم وجرأو
 ث اشي ىمل هيتوي هللا لضف كلذو

 لوغي نيدلا رون

 : تلاثو قاوغلا موي ىننعدو

 1 ْقأ يضفالا ةعول نم ىكبت هو

 : ىدعب دعب عناص تنا ىذلا ام

 ع. قاب وه نم اذح ىلوق تلقف

 بعص !ذح ايهنم عمس امل هغيلخل نأ رف

 | الاو كحا نم فياخ تنا ىديس اب لاقو
 هللاو نيدلا رون لاقف ةبلط كيلع دنيحإل

 ىنيراج ةيبصلا هذهلو ىل !ارج دايص اب

 بتكول بيرغ .برطم رمأو بيج ثيدح

 رسبنمعا نمل ةربع نالآ رعبلا قامأ ىلع الاب



 ٠ : ىروجيدلا قرشأو مينع افق

 : لزتم فلخا نأ ىل_ قحكف

 6-0-0 9 والأو كساب

 أ هيماع بلغو هغيلخل ! ب طضأ كلذ كنعف

 برطلا ةدش نم هسفن كلامتي ملخ دجولا

 بيط هلئاو بيط“ هللاو بيط هالأو لاق نأ كل

 لاقف كيجعا دايص اب ىلع ىيدلا روئ لاقف

 ةبه  نيدلا رون لاقف هالاو ىأ هفيلخأ
 اذو هاطع ىف داي "ل ميرك ةبه كيلآ ىنم

 ضهن نيدلا رون نأ مث هفبم ىف عجرب |

 ىلع نم هطولم ذخاو هيمدق ىلع اهاق

 جري نأ هرماو دايصلا ىلع اهامرو ةناوكل

 هل تلاقو ةيراخل هيلا ترظنف هيراجناب موري

 ناك نا عادو الب جيإر تنا ىديبس اي
 لوقت تدشناو كعدوأ ىنح فقاث كب الو



 تلضغفبتو تنسحأ ةفيلدل هل لاقن ىتغت كو |

 الا .ةبيبتلا ىكشاتدصت نم' ىدارم .ىلكو

 ىتح اتوص انل ىنغت كو ةيراذل نم عامسلا

 سيلك ل سيئا اب ىلع نيدلا رون لاقف اهعمسأ |

 كعيسي نأ ديري هنال دايصلا اذه رطاخ |

 تاببآلا هذه لوقت تلعجو

 جاهلا دوعلل ةكحكسم تداعو|
 | *.سلتخت سلل ىنع سفنلا تداعف ْ

 :ممص :هب نم اهانغ !رباف تنخأ

 © سرسخ هب نم تنسحا نلاقو

 تلخذ) نأ ىلا .اعيدب ابرض تبرض اهنا مث
 تدشناو لوقعلا

 ؛انضراب متللح !ذا انفرش ىنكو
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 ىلأ مدقتفا كلذ رهغو نأرفعزلاو .حلملا ىح
 الم ايلق هالقو. ىجاطلا لغو نونالكأ

 ذخاو زولا قرو ىلع هلعج ىوتسا املف

 ىلا كيسلاب علطو انومهلو ايغن ناتسبلا نم

 | ىبصلا مدقتف ميديا نيب هعضوو مادنع

 اوغرت ايلف اولكاو ميقاربا تيشلاو ةيبصلاو
 رون لاقف مهيديا اولسغ كيمدلا لكآ نم

 ةليبضغب ؛هليلل#: .اتتيبتا' كانمص :اي هللاو- قيقلا
 هل نرخأو هيبج ىف هدي عضو رث ةكجلم

 هإبآ ثاطعا نيذلا نم مهو رهناند ةتالث

 دايص اب هل لاقو رفسلل هجو مث نتفو مكانس

 دفلا' لبق 'لكتتخوع ول «هللاو :قلذ, قوفعأا

 ريقفلا ةزارم ثدزن. تدلك اقبانم ل لصح
 رت ةكربلا . بسحب !ذهق نخ نلت .كبلق نم

 علاشو سابو ةفيلخل مثخاك هغيلخلل مامر

 ةيراخل نم عامسلا الآ ةفيلخل كارم ناك امو



 ذر

 ميشلا هل لافقخ مالسلاب !كتبأو ه«فيلذل

 انيروأ ىلاعت رماقملا ىراس اب الغا ميعاريا

 اتاف هورظن امل مثارواذ كعم ىذلا كيسلا

 اي هللاو هيراخل تلاقق كرحتي ةاياب وه
 ١ ىلقم هتيلإبو ملم كمسلا اذه نأ ىديس

 تقدص ىتس اي هللاو مهعأربا عِيشلا لاقف

 ىلقم هتبج ام شيل ةفيلخل لاق هنأ مث
 !مضاح ةفيلخل لاقق هتاهو انل ديلق5 مق

 ىرجي ةفيلخل ماقذ ايه هل !ولاقف ملت ةيلقأ

 رمفعجع اي هل لاقو رفعج ىلإ لصو نأ ذأ |

 هل لاقذ اوبيخ نينموملا ريمأ اي. معن لاقت

 نينمولا ريما اب لاقخ ىلقم كمسلا !ويلط

 ةيرتو هفيلخل هل لاق هل هيلقا اناو دتاع

 رق ىدبي انأ الآ ديلقأ ام ىدادجأو ىابأ

 هيف شئنقو ليدل صخ ىلأ ىلا هفيبلخل نأ

 خبطلا خلا ىلا باتكج ىث لك هيذ كجوف



 نع مح وسير تحل
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 هافلتسا ككذ املف ككت رقعج مالك هغيلشل |

 لاقف ناطلسلا انالوم كلعل هل لاقو رفعج
 كىيلأ تيجو ىربزو تاو رفعج اب معن

 ميعأريأ تيشلا ىنفرعي فيكف ىنتفرع و

 | كيلا عجرأ ىتح كناكم ىنكف ناركس وهو

 ىلا مدقت ةفيباخل نأ مث ةعاطو اعمس لاقف

 رون لاقف افيفخ اقوط هقرطو مصقلا باب

 قدي ىرصقلا باب ميهاربأ ميش اي .ىيبلا

 لاقف بابلاب نم لاقو ميهاربا تيشلا ماقف

 نم'هل لاق ميعاربا حيشلا ىديس اي انا هل
 كدنع نأ تعمسو  دانصلا .ميرك لاق اثننأ

 كيمربلا ضعب نم ىشب. كيلا تبي فايضأ

 كيمبلا ةريس ىيدلا رون عم» املخ جلم هناث

 ممتفأ ئديس اب هللاو لاقو ةيراأخلو وه حرف

 كلا كيلا انل قياديا وضح باننا



 كليو دكاببص اب لاق مث هتبقر ىلع لامشلاو

 أ اب لاقخ ةيلل هذه ىف ريتك لفالا اذه ام

 | كيلع ىضمب ا كلاوي ةعاسلا هذه:ىديس

 كحكصضف هيف ركفن' الو هب سحخ ال ىنح ةعما

 خبيلل هذه ىلخأ انا كليو هل لاقو هفيلكل

 لوقا ئهناننا انا دايضلا: لاقق ىدسج .ىغ
 رطخ لاقف كدنغ ام لق هل لاقف مالك كل
 ملعتت نأ تدرأ امل نينموملا ريم؛ اي ىلابب
 كعفنت هعنص كدي ىف ىقبي ام لجأل نيصلا

 مالك نم هغيلذل كحضف ةبلل هذه كيسانيف

 نأ مث هفيلخلل داعو دايصلا ىو م دايصلا

 هقوف ليعو كهيلا فطقم فذخآ هفيلخل

 نيب فقو و رفعج ىلا ىقاو ةرضخل نم ليلق
 الو دكايصلا ميرك هنأ رفعج لقتئعات . هيدي

 عمس انلخ كسفني مذا ميركاب لاقف ةلاحص



 وسو

 اهيف هبج- تناكو هبايت علقف كبايث معلقا

 لبقلا نم اهيفو نشل فوصلا نم ةعقر ةيام
 ثالك اهل ةمايع هسار نم علقو بنذملا

 اهلج هعفر ىلر ام لك الإ اهلح ام نينس

 ريرج نم ىبلعبو ىردنكس .نييوق هبلح نم

 فخ دايصلل لاق رث هيجرفو ىفاضم هطولمو

 دايصلا ةيج هقيلذل سيلو مسبلاو الوه

 حر دايصلل لاق مث ماثل هل برضو هتمامعو

 هركشو هفيلذل لج ليقف كلغش ىلآ ثنا

 ظ غشا لوقو .ببتناو
 : اهركشب موبإ اعن ىنتعنإ

 تاه ساب رومالا لك ىنتيفكو

 . :انأ نأ تبيح ام كنركشالا ٠

 ' “له بق ىف ىمظغل كتركشا تمم

 لبقلا' قد .ىتح هيعش نم دايصلا .غرف اف
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 ن كلم ابك هنم هكلم ىف داءو

 13 عنجو اذ ىطغي قر ناكس
 | < دكمسلا ,لكاب جلو ا نيصي نقلوا

 مالللا ىع تانتكسف سايعلأ دازأرهس كردأو

 ةخسماخل ةليللا تلات دغلا قو حابلا

 هرعش نم غرف املخ نينيالأ دعب مشد

 عهس امل هيلا تفتلاث ميركاي هل لاقو هغيبخل

 هغيلذل ىار ام هصيارف تدعتراف همناب هيهسي

 ارهتسا هتلعف ام نينموملا ريما اب هللاو لاقو

 ىلع ىنالج دق ةلياعلاو رقغلا نلو موسرلاب
 ىمسيق ىلع داس هفيلخل لاقف ىرق ام

 :حبشلا مرطو مرف دقو دايصلا مدقتق

 ىف تتبتو ام !ادذح تذخا نأ ىلإ ميصو

 عاونأ نم اهيف علطف هيلا اهبذجو رذقلا
 رييركاي لاقن هغيلذل .كلذب حرفف كمسلا



 زا

 ةسفن ى لاقذ احوتغم نانسبلا باب ىأر

 تقولا !ذج ىف رمنغتسا ةلقغ تقو !ذه

 نينيبطم تاقولا !ذه قو كمسلا ديص
 بنثنإو هنكبش ل-لخا مث سارغلا هلق نم

 : ةكلذلو لاوهالا ىف رجلا بكار اي

 8 هكرخلاب ىزرلا سيلف كانع رصق#

 ؛بصتنم دايضلاو نجلا ىرت اما

 ه كبت ليللا موجتو هليل ىف
 +: هيبلحلب 3 اأو هبانطأ ىم دق

 © :كبشلا لكلك ىف لبق. رف هنيعو

 : احرف اهب زرورسم تاب !ذا ىندح
٠ 

 8 :هكحنح ادرلا كبش دق تول و

 : هنليل تان مم ةنهم هعاشنتتاا

 8 :كربلا نمربخ ىف دربلا نم اناس

 2 :هتنطف دعب نم !رتكتسم داعو



 عسب

 ةرجاشلا ىلع نم لزن مث بهذ دق معن لآق
 رفعج اي لاقو ,فعج ىلا تغتلا رث رفعجو وه
 ةيبصلا' عيسأو دنع نسلجاو علطا كيرا

 | ىتم نينمولا ميما اب لاق ىمادق ىنغت
 ميغأرب# ميشلا امأو اوردكت عيلع تعلط
 رفعج اي هفياخل لاق فول نم توج هنأت

 مث هليح مياع ليخ# ام ىنفرعت نأ دبال

 هلجدلا :هيحان ىلا بهذو ىضم عج نأ

 دايصب وه !ذأو لعغي ابين. كفننم وهو

 ام هل لاقو ميهاربا ديشلا ىلع قعر اقباس

 نودايص الوم ميعاربا ديشلا هل لاقف رصقلا |[

 عضرملا كلذ نم خعنمأ لونا لاقف كمبلا

 املخ عضوملا كلذ نم نيدايصلا نعنتماث

 ا ميك. ىميي .كنم» دايص اج هليللا تناك



 لايقف شدو ىنغن اهلعجا للا مفعج لاقف
 انبلصت ام لجال هل لاقن ىت- ىأل هفيلخل

 هقيلذدل- كحضخ ضعبلا انضعب سنوت .انلك
 هندقتفاو دوعلا تذخإ هيراجناب .اذاو هنم
 اعيدب .ابرص تسبرضو هاتوا تسحلصأو
 ترشنا اهنا رث اهيلا بولقلا تقوشتف

 ١ ت0

 : انيجأ نيكاسم نيرصأت 6

 ه نيحاسلا قبل نوفا 5

 اني
 : مككزانم ىف انولتقت رضفلا ام

 انيف !وتيشت نا انفوخ امناو
 ئربع هللاو رفعج اب بيط هللاو هفيلخل لاقف |

 طولا نم هدنع ام بهذ دق ةفيلخل لعل |



 انالوم اب تيقدص كيش لا نورا ةفيادل ىضر

 !ذه ىلإ انب علطا هفيلخل لاق ناطلسلا

 | اعلطف يلع حرفتن ىتح اهلباقم ىذلا عرغلا

 انماقم ىقب شيا انداتس؛ اب لوقي ميعهأربا

 برطلا تالآ نم ىثش اندنع ناكول ميعاربا

 لاقخ هيملخ ىلع ابق ضهن ةيراثل .مالك
 لاقف ليي ميار شيأ ىرق اي ,فعج هغيلخل
 و مهيح] بأ نيشلا باغخ ىردأ ال هللاو رفعج

 نأ دوعوم اداف هفيلخل هلمانف دوع دعمو اج

 تنغ نأ هللاو هفيلخل لاقف ميدنلا قاخ)

 تنل كيلضاو مانع فعأ ىاذ اجيلم تنغ



 لدار

 لزنو هيقيع نيب بشضغلا . قرع .ماق لاعفلا |
 ىلع نيحناصلا تيار ام انا مفعج اب :لاقو

 أ هذه ىلع رخالا نتا علطاف هلال هذه
 نيحلاصلا :تاكمب كذوفن البل رظناو هرجتشلا

 راص نينموملا ريمأ مالك رفعج عمس ابلخأ

 | ةيجشلا ىلعأ ىلإ كعصو نما ىلإ !ريكتام
 | ميشلاو ىنييدلا رون ىارف رظن هب اذأو

 | هدي ىف ميغاربا ميشلا ناكو ةيراخلو ميغاربا
 يم ىتلا ةلاألا كلت رفعج نياع ايلف ىدقلا |

 ىدي نيب فقو و لرن كالهلاب نقياث اهيلع
 ديلا معج اب ةغيلخل لاقت نينموملا رنممأ

 ممعج ردقي“ رملخ ماطلا انقل ىذلا دلل |

 ىلا هفيبخل رظن ارث لجشل ةدش نم ملكتي
 كلذ ىلا اليه لصوأ نم ىرت اب .لاثو رفعج | ظ

 | لم نلتو ىرصق مقلخدا ىذلا نمو ناكل
 تار-ام“ ةيبصلا هذهو .ىصلا اذه ىشسحاأ



 ادار

 مفعج اي لاقفإ هيلاع زوج .ةرججش ىلرف ىظذ |
 انهقورع نافذ ةرجشلا هذه ىلع علطأ نأ ديرأ

 لوي مثو ةرجشلا قوف علط هفيلخل نأ

 ىارف رصقلا كابش نم مظنو هقوف لعقو

 ناأرف امهناك اهو اهنم ىسحا ايبضو هيبص |

 جيشلا ىأرو ايروصو انهقلخ نم ناكس

 لوسقي وجو مسدق هدي ىو !لدعق ميعاربأ

 حالف وه ام برط الب برشلا حالم أ تدسأيب

 لوقي رعاشلا تسع . ىنأث

 :ريغصلابو يبحلاب اهردأ .

 :ىنث برط الب برشن الو

 ع ريفصلاب برشي ليخل تيار.

 ]| ©رينلا ربقلا ننااهتخو



 لرسو

 مالللا نع تتكسف حابصلا دازأرهش كرذأو

 حعبأرلا ةليللا تلا دغلا ىفو حابلا

 ميعمو هيدي نيب ماقف مق لاقو هيمدق |

 | نيركفتم ةثالتلا اوشم جنا رث مداخل رورسم

 اقزالا ىف اوقشي اولعجو مصقلا نم اولزنو

 با ىلا اولصو نأ ىلا راجتلا ىز ىف مو
 ىارف هفيلخل مدقتف روكنذلا ناتسبلا

 فب اي رظفا لاقو. :بيحتم اك يتفم ناعسلا

 احوتفم بايلا الخ ام فمك ميهاربا تيشلا
 أولخد عنا رق هتداع ه امو تقولا اذه ىأ

 اوهقواو نانعسبلا رخل! ىلإ اوسهتكا قأ-ذا
 ديرأ انا رقعجاي. هقيلشل  لاقف .مصقلا تح

 رصبا ىاخ مل علطا نأ لبق معيلع للسنا
 عمسأ رف ىنذ خياشملا ىلا رظناو هيف 2: شدأ
 ةقيلشلا نإ ثا دللا ركذي ؟ريقف الو اسح جل



 نهج نم تاطخل دع تنال نابقد قدتع
 تغلب ام كنا رخالاو ىنتملغا ام كنا لوالا

 لاقو كيلا اج هناف هدوصقم ميغاربا ديشلا

 نم ىت بلطل اضيرعت الا ماللا !ذغ كل

 هتيطعا تنأ الف حرفلا كاع هب نيبعتسي لاملا

 نينموملا رهمأ اب تبست رفعج لاقف اب

 ىدادجاو ىابا ةبرث حو هفيلخل لاقف
 موقي هناذ هدنع الا ىتليل :ةيقب منا ام مارألا
 نيعبتجم !ونوكيو مزعيو ارقفلاو مياشلاب
 نم لخأو ةوغد ىسع هدنع هليللا هذه

 ىو ةرخالاو ايندنا ى يخل اهب انل. لصك

 حرغيو هدنع ىروضك ممل لدعم زمالا !ذنف

 نينموم لا رممأ اب رفعج لاقف ميعاربأ خيشلا

 لاقف غورف ىلع ةحاسلا 2و ىسمأ نتنقولا
 تاكسف مدنغا ىلا اولا نم كبال هغيلخل
 لعغي شيا ىردي 8 !رياح ىقبو رفعج



] 

 و دقوأ ليتابتلا منحق .ناب كريخا نمو
 ىدنع ىلإ مدقت هل لاقف  هكبيبابش تكتف

 ىلأ رظنو هفيلخل دنع رقعج مدقتف ' رظناو

 | ىف اران لعشي ىضقلا دجج ناتسيلا ديحان

 لخدتي نأ مفعج داراو مالظلا  نيدنح

 هيلع لخد هنأ فرع هنال رميماربا لوخل

 جيشلا ناك نينموملا ريما اي لاقف ليخدلا
 ىدببس اي ىف لات تنضم ىلا هعلل ىف ميعاربأ

 كتايح ىف ىدالوأ رفأ نأ ىلهتشا رقعج
 يات شياو هل تلقف نينموم لا ريما ةايحو

 رهاطأ ىلا ةغيلخل نم موسرم ىل فخات ىل لاق
 عرفاط تنأ حور هل تلقف رصقلا ىق ىدالوأ
 نم حارق كلذب هيلعأو  هفيلخلاب عبتجا انأو

 لال اذه ىلع نينموللا ريما اي ىدنع
 مقعج اب ةفيلخل لاقف كوملعا نأ تيسنو
 كل ىقب دحاو بنذ ىدنع كل ناك



 031 0 داقلا هللأ ردقف ن .راكلا جب د مهرأ

 00 ىلا ا ىف كقفت هليللا كلت

 ةتافتلا تحالف عطاس رلا ىف عومشلاو
 نم ميري ناتسبلا رصِق ىارق هفيلخل نم

 ردعتكاب ىلع لاقف ليدانقلاو عحوسمشلا كلن

 ىئدابأ نيب يرضخ كق و الآ ناك اذ ىمربلا
 لخات ل رزولا بلكاي هل لاقف نينموم لا ريمأ

 معج لاقف ىنيلعت لو داآدغب هنيدم ىنذم

 الول هل لاقف مالللا !ذه شيأ نينموملا ريمال

 رصق ناك ام ىنم تذخا دكاذغب ةنيدم نأ

 تصافناو عومشلاو ليدانقلاب دوي ليثامنلا
 لعفي ىرجتسي 0 ليو ةكببابش
 ةفالخللا تدخأ ن نأ الإ لاعقلا هذه



 كثيلت ىلإ :ةمدانلا ىف اولاز الو هاقس كقو

 ميهاربأ يش اي ةيراذل تلات كلذ هنعف ليللا
 عيشلا اذه نم ةعيش كقوأو موقأ روتسد

 الإ ىدقوت الو ىموق اهل لاقف فوفصملا
 تادننأو اهيمدق ىلع تضهنن هدحاو ذعبش

 نينامثلا تدقوأو نه أ ىلا عمشلا لوأ نم

 نييدلا رون لات كلذ دعبو تدعق مث ةعيش

 ىنيلخت ام كدنع ىمعق. شيأ أنأو خمش اب

 مق هل لاقف ليدانقلا هذه نم ًاليدنق كقوأ

 رخآلا ثنا لفاثتت الو !ادحاو اليدنق كقوأو

 كقوأ نأ ىلا رخا ىلا هلوأ نم !هتناو ماقف

 ناكلا صقر كلذ دنعف ًاليدنق نينامثلا

 هيلع بلغ دقو ميهاربا خيشلا امهل لاقف

 ىلع ضيهن هنا رث ىنم عرجأ امتنا ركسلا

 وه سلجو اعيجم كبيابشلا متفو هيملق
 دقو راعشالا نودشانتيو نومدانتي :اهاباو



 رونب اذاو هباشب نأ دأرأو «ذخاف كثلاتلا و

 خيش اب لاقف هليح ىلع دعقو مق نيدلا أ
 نم كبلح تفلح ام انأ اذه شيا ميعاربا |

 لسع ثالث ىف نأ ل تلقو كيبياف. ةةعاس

 دقو ميضاربا يشلا لاقف ةتلعف ام ةنس

 | نيلات ىتلا ه الآ بنذ ىلام هللاو ىحتسا

 ةمدانملل اودعقو نييدلا رون كحضف ىلإ

 امي رس اهديسل كتلاقو ةيراثل نتنغنلاف |

 فلحت الو برشا ىدبس اب هنيبو اهنيب |

 هيلع كجرفأ ىن> ميعاربأ تيشلا ىلع

 اهديسو اهديس ىقستو المت ةيراخل تلعجت

 | جيشلا اميل رظنف ةرم ىلع ةرم اهيقسيو الج
 | دلثأ نعل ةرشاعلا هذه سيا لاقو ميعاربا

 ىخا اب ىنيقست ام ائرود ىف انطب اهيف نم
 همالك  اعمس ابلف كرابم اي لال اذه شيأ

 ايمش امهنا مث امهيلع ىمغا نأ ىلا اك



 !*ن ْش

 هيلأ تراظن كلذ كنعف ركس ةنأ قروأو

 مييحأ مبأ ميش اي هل تالاقو سيلتل سينا

 ىتس اب اهل لاق ىل لبيع فيك !ذه ظنا
 ىنم لعي اجهأد تلاق هلام

 ى ىقتلا ام ىدحو انأ ىقباو مانيو هعاس

 دكيعأ نم الو ىحدق ىلع ىنمداني اجهدن

 ميفاربا مِيَشلا اهل لاقف هحدق ىلع هل
 اهمالك نم خسفن تلامو ةواضعأ ننح كفو
 تالم ةيراجل نا رث بيط ١ذع ام هللاو لاتو
 اه. الا قاب هلا تلاقو ةيلاا ترظتو" اتراك
 دن ىلق ربجاو هدرث الو هنباشو هتذخا

 اهنا ارث هب اشو سدقلا لخأو هدي ميعاربا
 هعيشلا - ىلع هئلعجو ايناث اخدق هل تالم
 لاقف الخه كل .ىقب ىديس اي هل “تلات

 هل تلاقفأ لح :ىبينكَي ردقا ام ةللاو اهل

 متطعأ مث هبشو حدقلا كخاف هنم دبأل هللأو

 باش نحو



 ىلام ميهاربا ميشلا لاقف ايهناولا تلدبتو
 اهدنغ كلنعقا ال ىلامو الوه نم كيعب لدعاق أن

 نيله لتم قرصح ىف ىقتلا تقو قاو

 خيشلا نأ مث نيرف امهناك نيذلا :نينثالا

 ناويالا فارطأ ىف دعقو مدقت' ميغا بأ

 مدلللا نع هيف مابصلا دازأ هس نكرذدأو

 رشع ةئلانلا ةليللا تلق دغلا ىو حابلا

 اب ىلع نيدلا رون هل لاقف نيتيامأ دعب |
 مدقنخ اندنع ىلإ مدقت كبلع قايك ىتاحبس

 احدق نيدلا رون الخ امهيلا ميعاربا تيشلا

 ميغاربأ يش اب هل لاقو يِيشلا ىلا رظنو
 خيشلا لاقف هعط شيأ معبت ىنح برشأ

 تلعف ام ةنس رشع ثالث ىل انا ىدلو اب هللاب

 روت هنغ لفاغت كلذ لكنعف كلذ نم ايش

 | نضرالا ىلآ هحوزر ىمرو حدقلا برشو نيدلا



 لوار»

 | خيشلا لاقخ' ىش هنم. كباصأ الو هتيرتشا

 أ دللاو ةمالك نم كح دقو ميعاربأ
 | نما .الزرا. ككنم» ف طا تننيار ام :قطلو و

 ارون هلا ام لعف عيشلا' نا ف ىمالك

 | ميعاربأ خيشلل نيدلا رون لاق ث نيدلا
 ا ا كيلع امو كيلح نيبوسحم انيقب نك

 هل لاقف هيلا ٍناتحن ام انل يخت ةقفاوملا

 | كمادقو ىرارك ىرمأ ىدلو اي ميعاربا شلل

 رون لخدف نينموملا ميما عاتب .لصاخ
 نم ىنأوأ هيف ىف رادللا لصاخ نيدلا |

 ا! فانيصاب هعص رللأ رولبلاو هضفلاو بهذلا

 ىطاوبلا ىف هريثخل بكسو اهعلطف رهاولل
 ىاو اشهدناو ىار امب احرف دقو. ىانقلاو
 نأ مث مومشملاو ههكافلاب ميعغاربا ئميشلا مل
 نانثالا ابرشف ايهنع !دبعب دعقو أر خيشلا

 ترجاو بارشلا ايهعم مككح دقو اطسبناو



 ميعأربأ ميش اب هل لاقو ميعاربا ميشلا ىلا |
 اوبشن سانلا نال بارشلا نم ئث كدنع ام
 ولح اب ميعاربأ ئيشلا هاجت اولكأ ام كعب

 | بارشلا وه اذه ام نيدلا رون هل لاقف كراب
 هيكل نيعت ىدلو اب هل لاقن هديرا ىذلا
 اي هللاب :قوعا' لاق عت نيجدلاب رون هل لاقق

 نيتيلك ىنم عمسا نيدلا رون هل لاقف هلماح
 لم نعلأ !ذإ نوعلملار ابل !ذه لاق لق هل لآق

 اذه قبح لاق ال لاق ىنن هننعل نم كبببصي
 رامكمل اذه بكراو نيفردلا ىيذمو رانيدلا

 :رضشي ةندجو نم ىأو كيعب نم فقو

 | نيهردلا نيذه ذدخ هل لقو هيلع قعزاف

 | ىلع هلجاو اريخ رانيدلا اذهب ىل ىرتشاو



 ةراضتساي ىرسنلا قلقتو قلوكقالا رغنلا

 هناك يدرتالاو نادوسلا ىويعب كرولا ىأ رظان

 ضرالا ىف ضولاو هضف ةدانبك نوميلاو باوكأ

 ناكملا هتجيب قدشاف عيبرلا لبقأو ناولأ

 ىف ميرلاو ريده ىف ريطلاو ريدح ىف رهنلاو

 خيشلا امهب ليخد مث نامزلا لأدتعال ريغص

 نسح ىلإ !ورظنف ةقلعملا ةعاقلا' ىلا ميعاربا
 يف ىتلا ةروكذملا عومشلا كلتو ةعاقلا كلن
 تاماقلا نيدلا رون رك ذتف كببابشلا كلت

 ماقم' !ذه نأ. هلئأو لاقف هل ناضم ىلا

 | خيشلا ابيل مدقف اسلج امهنا رق جلم
 دلسغ مث ابيتيافك الكاف لكالا ميه بأ

 كابش .ىلا - ىلع نيدلا رون مدقتو امهيديا

 هتيراج ىلع قعزو كيببابشلا كلن نم

 دقو راجشالا كلت ىلإ رظنف هيلا تناك

 ىلع نيدلا رون رظنف زامتلا رياس نم تلي



 نايشدل ةحو هناك دوسالاو .نابقع هناك

 اناونص اودجك هتسيرع تحن نم اولخدف
 ىلع ناسنفأ. درغت رايطالاو. ناونص ريغو

 ليلبي ليلبلاو ناكملا هتوصب الم دخ ىرمقلا

 امو .ناسنا هناك رورسلللو ناجاشالا هنسك

 تلمك كق راجشالاو ناوسنلا امك تخافلا

 ناجوز .ةهكاث لك .نمو لوكام لك نم راغالا

 امو ىلاسأرخو ىزولو ىروضاك شمشللاو
 عبقي ةيصارقلاو ناسكألا نون هناك قوقربلا

 هرجأ قرف دق نيتلا اماو نانسالا رفص

 نم مابل ناتسبلا كلذكو: نانول هضببأو

 ناهصربو توفإب نم !دبك درولاو نابلا

 نارضنلا ىلع قلع تيربك هناك مسفنبلاو



 ميعاربا ميشلا دي ذخاو هليح ىلع دفعقو

 نم تنأو ىدلو اب مِيشلا هل لاقف اهلي

 ترفو ابرغ نحن نيدلا رون هل لاقف نيا
 اب ميعاربا خيشلا لاقف عومدلا نم هانيع
 ملسو: يخل قص فلا يوأ ملغلا دلي
 اي هل لات مث بيرغلا مأاركأ ىلع ىصوأ

 هيف جرفتتو ناتسبلا ىلاربعت موقت ام ىدلو
 ناتسبلا اذه نيدلا رون هل لاقف حرشنتو

 ند هترور لاعسبلاب اخف: ىدنو لع الق
 نأ لجال الآ ئيشلا كصق ناك امو ىلعا

 نيدلا رون عمس ايلف ناتسبلا اربعيو انيبطي

 خيشلاو هتيراجو وه مانو هكش همالك

 وه !ذاث ناتسبلا !اولخدف امهمادق ميهأربأ

 نآوبأ هناك رطنقم هباب نانتسب ىأو نانسب

 رطنقم نآأرزيع بعكم هناك بابلا نم اولخدف

 رجالا ناولالا ةقلتخ هباتعاو مرك هيلع
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 نابطغم اهو ناتسبلا باب ىلع نينثالا دجو

 | نأ افرع ام اه: بيط هالاو لاقف دحاو رازاب
 هتيقل نم لك نأ موسرمو نذا ىاطعأ هغيلخل

 ايرض الوه برضأو كعقأ انأ نلتو هلنقإ انه

 نانسبلا باب نم ب قتي عجري ال ىنح اعينش

 | جرخو ةديرج عطقو ناتسبلا لخد هنا رف
 ضايب ناب نأ ىلا هني لاشو اهدنع ىلإ

 لاقو هسفن ىف ركفتق ابهبرضي نأ دارو هطبا
 تفرع امو ابيبرضت ميار تنأ ميعاربأ اب

 امهتمر دقو ليبسلا انبا نموا ايرغ امهنأ
 أ ابهجوجو فشكا ةعاسلا اناخ انه ىلا ييداقللا

 دتعف ناناسح نالكش ناذه نأ هللا لاو
 رون لجر ىلا مدقتو اييموجو اطغ كلذ

 هيلجر مثو ىلع نيدلا رون ىجتسان راقوو



 هفيلخل ناكو كيشرلا نوراه ةفيلخال وهو

 ىلا ناكملا كلذ ىلإ ىإب هرحص قاض اذا

 رصقلا ناكو هيف دعقي ىصقلاو نائسبلا وه

 ىنأ هفيلخل !ذاث بهذ ريبك نادعبش مطسو

 كيبابشلا كلن حتفت نا راوذل رما سلجو

 اونغي نأ راوخلو ميدنلا قاكسا ابا رمإبو

 هدج ام 8 6 هنع 0 هردص 3

 دنع تابحتلا 0 نيجرفتلا لج ةجاجح :

 كنعف !ديدش ابدغ بضغيذ ناتسبلا كلذ

 1 كلذب هبلعات مايالا ضعب يف :فيلخل اج كلذ

 || ناتسبلا تاب ىلع “تبصا نم ىأ :فيلخل لاقف

 'ء م مولا كلذ ن .راك املف تدزا ام دب لعفا

 (جرخ املف هتجاح اضقل ميعاربأ يشأ
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 بكرملا نم هتيراجو ىلع نيدلا رون علط
 بكرم لأ نماعلطو ريئاند ةسمخ شير ئطغاو

 اشوشرم اسونكم هودجوف ناكم ىلا اواجن

 اماب ةنالم ةقلعم سيداوقو هينالوط بطاسم

 قاقزلا ردض ىو قاقؤلا لوطب بصق بعكمو
 دازارهش كرداو ةولغم هنأ الآ ناتسب باب

 دغلا قو حابلأ مدلل نع تدكسف حابصلا

 نبيانادعب شع ةيناثلا غلبللا تلاق
 اذه نأ هلئاو ةبراجلل نيدلا رون لاقف

 | ذحأر انل لخان بطئاسللا اذه ىلغ ةخعاس

 'السغ رث بطاسلا ىلع اسلَجو نانتالا اعلطف

 لج امانف اوهلا ابيب ضو ايهيداياو ايهموجتو

 لبتامتلاو ةجرفلا رصق هل لاقي مصقلاو ةضزنلا
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 ناطلسلا هل لاقو هيلق نامطأو ةعلخ ناطلسلا

 اقبلا يوطب هل. ىىدف أن) نإ كراثب خاب ام

 ' منيدملا ق ىداني نأ رهأ ناطلسلا نأ 7

 ناتاخ ىب ىلع نيدلا رون هدنع علط نم

 علط نو لكو هلام :تييل 00000
 هعاخ :ءبلع علخ ناتاخ نب ىلعب .ناطلسلل

 هبلع ربخأو هاف نمو رانيد فلا هاطعأو

 رون ىلع بلطلا عقوف هيلع ارجج ام لعاتسي

 ناك ام اذه سح هل دجو ان ىلع نيدلا

 ىنيدلا رون رمأ نم ناك ام امأو الوم رمأ نم

 ابيل بنتك ىاعت هللا ناذ هتيراجو ىلع

 هذه سيرلا لاقف دادغب ىلا الصو و ةمالسلا

 اهنع ىلو كقو ةنيمآ ةنيدم هو داذغب
 دقو هدروب عيبرلا اهيلع لبقأو هدربب انشلا

 .كلذ دنعق اعراهذا ترجو اهراكشأا ترهزأ
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 هيراخل تعلطو ىلع نيدلأ رون علطف داذغب

 تجرخو عولقلا اوخرأ دقو. اوموعو ةعم |

 مضعب لآق ابك هيحانجاب ريط اهناك بكرا
 ا رعش لاق ثبح اهيف

 : هرظنم كليبس بكرم ىلإ رظنأ

 8 ارجمو ريس ىف ميرلا قباسف
 : شع هطم دق رياط هناك

 ,,امأ ىلع ضقنم ول نم قاو
 ةلوهل ىرج ام !ْذ-ه ميرلا ممل باضو لاق

 ىلا اواج جناف كببلاملا رمآ نم ناك ام امأو
 ؟ءلكلا تا زبالا ايرسكو لع تيحلا وك تجب

 ربخ ىلع مثل اوعقي مل نكامالا اوئاطو
 ناطلسلا اوملعأو اوعجرو رادلا اومديقف

 هيف انك ناكم ىأ نم اهوبلطا ناطلسلا لاقف
 نببعللأ ريزولا لون مث خعاطلاو عمبلا اولاقف

 هيلع علخ ناك دقو هنيب ىلا ىواس نإ



 .ايهيلع ىاعت هللا ليسا دقو ةنيدملا رهاظ |

 اوعلقاو فارطالا اولح ايه هيدقلا ةلاجر اب أ

 نسيرلا نأ كيعسلا' .كلثا انهيأ ىغلب تلاقأ '

 | رت اهيحيا تليختف كلذب اهنلعاو ةيرابلا
 ىلا ةعاسلاو تقولا ىف نينثالا اجرخ ايهنا

 ابكرم ؛دجوك مجلا لحاس يلا ايشمو هرئس

 نم وأ هدأوز نم هجاحي هل ىقب نم لوقي

 اهب تايلف هجاح ىسن .نم وأ هلأ عاذو

 ىراصلا لجر اب سيرلا لاق كلذ كنعف سير ب

 اي. ىيأ ىلا لع. نيدلا روت. لاقف داظوالا
 ابصلا دازارهش كرداف مالسلا راددل لاقف سير

 كتلاق دغلا ىكو..حابملا مالللا .ىع تنكسف

 نيتياما دعب مشع غيداكل ذلبللا

 هتيكم  مالسلا راد نيدلا رون ىلعت لاق امل



 :ال! دوسألا بات, تفلغ امو

 عي اهانع ام تلوث اسهسفناب

 شيا نيدلا ملع اي ىلع ىيدلا رون لاق

 نيبدلا روت ىديس اب نيدلا ملع هل لاق ىبخل
 نيبعم لا نان ةيرا_لو نتا كسفنب رفو ضهنأ

 ترنف ىتمو ةكبش مكل بصن ىواس نبأ

 ةعاسلا كن ريس ناطلسلا ناذ اهيف تمعقو

 كوفتكيو رادلا اوبينب فيس براض نيعبرأ

 ناطلسلا ىدي نيب كورضحو ةيراثلو تنا

 ةعاسلا موقت كنا ىأرلا نم ىدنع انأو

 مكيلا اولصي نأ لبق اوبرهتو ةيراذْلو تنا

 هيف لجو هقلوص ىلا هدي دم رجانس نأ مث

 نيدلا رون ىلا متاطعاو ثكخاف ارانيد نيبعبرأ
 ولف مهب ,ماست !ذه فخ ىديبس اب لاو
 تقو اذ ام نكل كتيطعأ رثكأ ىم ناك

 ىلا ىلع نيدلا رون ربع كلذ دنعف ةئيئاعملا



 ( ايلف بجاح ناطلسلا هليع نأ: ىلا هتلونم.
 ىلإ اوزهجتاي !دعالا ىار تشولا كلذ قب ْنآك
 نم :بيغف هيلع :ناه ام :هداتتسا» نبا :لْثَق
 أ قاع 'قياتم :لاز هالو بكرو. ناطلسلا ماَذَك
 نبأ ىلع نيدلا رون تجب ىلإ ءاج نأ ىل
 رصبي نيدلا زون نعت بابلا قرطو ناناخ

 | ملسف :بجاذل رجتس هدجو .بابلاب. نم
 .أ:كنقو وه: ام .نييدلا روق: اي ذل. لاقو .ديلح
 هذه .لوسقي: سعاشلا نال . هكمالس' نندقالو
 6 كاما درع ديلا

 | 8 اهاسنب نم ئنن زاذلا لخو

 ' ع ضرأب انضرا !كلنخاو كناف

 ةاهالسابتع دكان مث كسفنو

 ؛ ملهم ىف كلوسر ثسعبت الو

 1 8 اهاوتس ةعحمات سفنلا اك



 . ىنعلو لبيب ىنبرضو ريبح مش ناو

 هلك !ْله ىلع ا رج ام انأو لاخلا اذهب قكرق

 نأ مث اكل مضنلا تيبلط تبيح ىأ كأ|

 ىكبي لعجو ضرالا ىلا هحور ىمرأ ريزولا |

 | هلاح ىلا ككملا رظن املف كعتريو ىثاغتيو |

 نيعبراب اذدإو هتلود بايرأ ا تافثلا رق 00 0 ببصعلا رحال 00 كاطع كو

 ىلا اولونا لاقف ةبونلاب نيفقاو فيس براض
 اقتتكم هب اوتاو اهوبهناذ ناتاخ نبأ راد

 ىتح متهوجو ىلع ةيراجلو وه هوبحكساو

 ىلآ ريسللا ىلع اولوعو دداعلا اوسيل عنإ مث
 نيب ناكو ناتاخ نبا ىلع ىيدلا رون راد
 لولا ىف ناكو - مكانس نييللا ملع 52 لاقي باجل ضعب نم بجاح ناطلسلا ىدي



 املف ىثا هل لخاي رث هنا ىنح هل ىتش لك

 ىلا: اهملسو قوسلا ىلإ ةيراجناب لون سلفا
 اهبف راجنلا تديارتو .اهيلع ىداني لالدلا

 انآو رانيد فالا ةعبرأ ىلا تيلصو ىتح
 هنا ناطلسلا انالومل ةيراذل هذه ىرتشاب

 دنع نم ناك لصالا ىف اهنمك نأو اهب حا

 مالكلا اذه ىنم عمس ايلف ناطلسلا انالوم

 تندكسف حابصلا دازارهش كرداو لاقو أ رظن

 ةليللا كلا دغلا قو حابملا مالكلا نع

 دازاوسهشش تملا ىيتيللا دعب ةرشاعلا
 أرظنف كلملل لاق ريزولا نأ كلملا 1 ىنغلب
 ىراصنلل اهعيبا انأ سحنلا ديش اب لأقو ىلا

 ام !ذه هل.نلقف كذ اهعببا 0 0

 انآ ىتيبرت عم نالطلسلا انالوم هب ىزاجان
 اذه ىنم عبس ام دنعف هتين ىف كوباو

 | ىباد نع ىنامرا ىنبذدجو ىلا ضهن مالكلا



 : ىماظ لك كيام نم ىوربو

 ,ثيغ ناو كا ىف شطعأو

 كمايا ىف بح ناك نملك ىدبس اي لاق مث
 لاق !اذكع هيلع !رجج كتلود ىف مصانو

 كلارج فيك ىل لقو لتجم كلو ناطلسلا

 تناو لاعفلا هذحم تب لعف نمو !ذع

 تاجرخ ىديس اي لاق ىتمرح نم كتمرح

 أ ىلع راولل قوس ىلإ تيجو ىلزنم نم
 5 وسلا ىف تيارذ خةخايط ةيراج ىرتشا

 تدراذ اهنم نسحأ نوواملا ىري مف ةيراج
 اهنع لالدلا تلاسف ناطلسلا انالومل اهيرتشا
 ريزولا نبأ ىلع اهديس ىك لاقف اهديس نعو
 نييدلا لضف ريزولل ىطعا انالومو ناكو ناتاخ

 ىرتشاف ةيراج اهب ىرتشي رانيد فالا ةرشع

 انالوم ىلع اهب لخايف هتبجتان ةيراخل هذه اهب
 هنبا عاب تام ابلف هدلول اهاطعاأو ناطلسلا



 رادلا جارو .ةيراجل ليخا ريزولل .هبرض نم

 راص دقو هليح ىلع ضهن هنا ريزؤلا امأو
 'هشاقو محا مدلاو دوسأ نيطلا ناولا ةثالث

 .بيترتلا !ذه ىلع هسفن :ىار ايلف ضيبا
 هدي ىق -خاو هتيقر 3 هلمع سأرب لخا

 | تلج ىلا ىرجج لاز الو افلخل نم نيتدقع
 ىبسرلا نابييلس ىب كيح ناطلسلا رصق

 عمم ايلخ مولظم مولظم نامزلا كلم اب ىدانو

 ىذلا اذهب ّلِع لا ماليا ؟يه "ناطلسلا

 ناطلسلا رظن هيدي نيب رضحأ ايلف قعزي

 ىدي نيب ريزولا ىكب اهدنعف اذه بكي لعف

 بايبالا هذه لوقي لعجو دشناو ناطلسلا
2 : 

 © كثرهل تسنأو بايذلا ىنلكاتو



 .ةراشالا نيعن لكلا هيلا :اوراشافن :«تلنق مننا

 مركنيب لخدي دحا ان هيلا كنم لصنتقأ

 ىقاعتم .ىرص نآكو نيدلا رون هيلا ملقتف

 جرسلا نموبرق ىلع نم هبذجو ريزولا كسف
 / نيط ةنجعم كانه ناكو ضرالا ىلإ هامرأ
 تاج هبليو هساطلي لعجو اهطسو ىف هامرف

 ناكو هدب زيزولل .مكتسأ هنانسا ىلع ةيكل

 مداتنبا. !وأر .املخ. كيلا ةرشع ريزولا عم
 ىلع جيديا اوطح لاعفلا هذ هب لعف دق

 و اهودرجك نأ اودارأاو منهنويس ضباقم

 اذاو هةوعطقي ىلع نيدلا رون : ىلع :اويجابي

 [8ل اولاقو زاجتلا ةعاجو غيلع تماك سانلاب
 اوكلطصي ارو ريزو نبا اذهو ريزو اذج
 ئجاذ وأ نيضوغيم متنأ اوقبت رخآ قو
 ىاولا نمو .سح جاوز مكلك حورن ةبرض هيف

 ئيدلا رون غرف املخ عانيب اولخدنت هل مكنا



 نع تتاكسف حابصلا دازارهش كرداو اهملتو
 ةليللا تلات دغلا ىو مابملا مالكلا

 ىارلا بحاصو ديعسلا كللأ اهيا ىنغلب

 ىكلو اهل لاقو اهملت نيدلا رون نأ ديلا
 قوسلا ىلا كب تلرن لق ىنيدأ ةروكاب
 ىككوراو ا تفلح ئذلا كييلا ركربا لجلال

 ةداعلاب ىل ىنوكي عجري الو تيبلا ىلا

 نأ كعينا ىتح كقح ىلا باتحم انأ ىليو

 رارم هككنمت باج ىتيب ثاثإ نم تعبول
 لاقو هيلا رظن مالكلا اذه ريزولا عمس املف

 دب عابي ىت كدنع ىقب تننأ كليو هل

 كارأو هيلا مدقت رولا نأ' رق رغيف و
 نيدلا رون رظن كلذ لنعف هب شطبي نأ

 اوناكو قوسلا لعاو ةيدانلاو راجتلا ىلإ ىلع

 الول هللاو غل لاقو نيحلا رون اوبك لدتا



 فيك لاقو هيلا ىظن مالكلا !ذه ىدانلا
 كيلع ريشأ انآ ىديبس اب هل لق لمعلا نوكي
 لاق كل موال[ ظل نك تيلبق نأ ةروشمب

 | لا ةعاسلا تننا ىجحت دل لات ةروشلا امو
 كترتو قوسلا طسو ىف فقاو انأو ىدنع
 اب ٍلوقتو اهسطلتو ىدي نيب نم ةيراخل

 اهتفلح ىذلا نيبيلا تررب دق ىنيدا ةروك

 ىيلع تيدانو وسلا ىلإ كب. تلون دقف

 ىلعو هماع جذل ىلطنال !ذهقت تلعف اذان

 ىلا اهب ترث امب كنا ازدقتعيو سانلا
 رون لاق اهتفلح نيم للجال الآ قوسلا

 قراف ىدانللا نأ مت باوصلا ومت الدعم ىبدلا م

 كسمو قوسلا طسو ىلا اجو نيذدن) رون

 ىواس نبأ نيعملا ريزولا ىلا رظنو ةيراثل ديب

 نيدلا رون نأ مث لبقأ اهكلام اذه هل لو

 هدي نم ةيراخل منو ىدانملا دنع ىلإ اج



 انحف نيك  ىذيبس اب لاق كلذ فيكو

 1ذه انف. باب 'مدق رانيد فال ةعبرا اهباب
 .ىوسلا' ىناع با ىئواس نبا نيغملا رفاظلا
 رواش حر ل لاقو هتبجتا ةيراخل ىار 'ابلف

 نطا امو  ىنديس اب رانيد فالإ ةعبرا ىلع
 ةعاسلا كيطعي ناكولو كلاهنا فرع .هنأ الأ
 نم“ فرغا :انا١ امنأؤ كيج ناك :فالا. ةعبرا
 ىلع ةلاوح هقرو اهب اكل .بتكي ةنا هيلط

 هذا رق فانصالا :بابر؟ نم نيلماعملا نم دحن |

 عيئاطت كتحر املك ثنا ىقبت مانألا هذه

 !ذم اولجعدو لاعت !دخ معن كل نولوقي

 نيضنلا ريزح. ناو مني دعيت موو ةكعم مالا



 ىنقداص نأ نيعملا لاق هيلاوح :ملك راجتلاو
 سينا ةيراجلاب لزنو سلفا الآ هنظا ام يروح
 ىديك ىلع اهدرب اب اهبلع ناني نينا

 هيدي نبي ضرالا لبقو ىاث ىدانملاب ئكدأ مث

 ىدانت .ىتلا ةيراخل قرا ىدانم اي. هل لاقف

 ىديس اب هل لاق ةغلاخملا هنكمأ اذ اهيلع

 اهبلع :ىداني ىتلا ةيراجاب مدقت مث هللا مسب

 ةياغ دبتيجتاف ىواس نبا نيعما ىلع اهضرعأو
 هذه ىف كعم مك نسحاي هل لاق بجتلا

 عنف رانيد فالا ةعبرا ىديهس اي لاق ةيراخل

 املف رانيد فالا ةعبرا ىلع نيعملا لاق بابلا

 ا ايش كيري لحاردق ام كلذ راجتلا وعم

 دنعف هردغ نمو يبزولا. ملظ نم نوفرعي
 -] كليو هل: لاقو ىبانملا. ىلإ ريزولا رظن كلذ
 ىلع رواش حر مظننت فشأو تينا شي

 اب هل لاقو نيدلا رون ىلإ ىدانما ميقتق
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 دق قوسلا ىدانللا رظن ابلذ كلذ ريغو

 وسلا ىلإ ملقتو هيمدق ىلع ضهن كبتحا

 تدكسف حابصلا دازارهش كرذأو راجت اي لاقو
 ةءلبللا نسلآق لغلا ىو حاب ملا نع

 كلما اهيا ىغلب ىديانادعب ةنماتلا |
 ام لاومالا بابرأ اي راجت اي لق لالدلا نأ

 الو ةروم ةلواطم .لك الو ةزوج- ةرودم لك

 مك ةميتبلا ةردلا ىبم راجعت اي الجل اربح لك
 ةعبرا ىئاث راجتلا نمدحأو لاق اهيلع ىدانأ

 فالا ةعبرا ىندانللا اهباب مدقف رانيد فالا

 ريزولاب !ذاو مالللا !ذه لوقي وهف رانيد |

 فقاو ىلع ىل رظن ذأ !رباع ىواس نبأ نيعما

 رق اي هبلق ى نيعل) لاقف قوسلا فرط ىف

 وه قلعلا اذه انغام فقاو ناتاخ نبال ام

 برض هذأ رث راوجم هب ىرتشي ىث دعمه ىقب

 قوسلا طسو فقاو ىدانلا ىقتلي دنيعب



 لال ناسلب دشني ومو رطملا هيشت 01

 رعش تايبالا هذه لوقبو

 : مكنبي لبق ةرظن .انودوز اوفق
 8 فلقي نيبلاب داك ايلق للعا

 : ةغلك كأذ ىف نوقلت متنك ناث

 , فلكنت الو !دجو تومأ ىقوعك

 ىدانلا ىلا اهملسأو وسلا ىلا اهب لون هنأ مث

 [ ىدانت ام ةييق فرعأ نسح اح اي هل لاقو
 ٍلوصالا نيدلا رون ىديبس اب ىدانملا لات هيلع

 سيللل سينا ى ام هذه هل لاق مث ةظوفحم“

 فالا ةرشعب ةدم نم اهارتشا كدلاو ناك ىلا

 ىدانملا علطت كلذ دنعف معن لاقف رانيد

 [ربصف ملك اوعيتجا ام مثدجو راجتلا ىلا
 | تعيبأو ىوسلا كيتحا نأ ىلإ ىدانلا

 ةيروركتو ةيبون نم راولل نم سانجالا يياس

 | ةيرتتو ةيكرتو ةيمور و ةيوغزو ةيبجانرفو
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 1 تاناو عيبت ىوسلا ىل ىف لردك ةعلشلا
 ةرشعب قارتشا ناك موحرملا كدلأو نأ ملعتا
 متغي نأ لجو وع هللأ لعلف رانيد فالآ

 ل م ييجي ببيت

 ام هللاو سيلدل سيئا اي اهل لاقذ عمتجن (

 هل ثنلاق ةدحاو ةعاس فقارق ىلح نوهت[!
 تارورضلا نللو كلذك ىديبس اب هللأؤ اناوأ

 | لوقي ثيح .عضعب لاق ابك ماكحأ اهل
 معمل تاببالا هذه

 : ىلارومالا ضعب ىف تارورضلا ىجالت
 © بدالب يلي ال ام كولس

 2 رس ىلع مسفن ًالماح ام

 ع ببسلاب قيليرمال أ

 سمج جس .بسسا



 : ةرجاشلاك لابقالا نامز ىف سانلا
 5. ةرمثلا سماد ام اهلوح. نم .سائنلاو

 :اولحر اهلك طقاسنت اذإ ىنح

 © ةرسيغلاو مهلا ىساقت اهوفلخو

 : مهلك ضدلا اذه .ابيال ا

 ا أ در ىلع نأ مث

 ىديس اب هتيراج هل ىلاقن هترسد هيلع

 ام.هللاو اهل لاق كل تلق ام رادقمه تنرع

 هل تلات ىلع ف لح الو" ىف فرعت لحا خايف

 ىلإ .هتينأو تييبلا ثانآ نم عب ىديس ]آب

 عببي لعجت لجو رع ىلاعت هللا وبدي نأ

 فبي م نأ ىلا قفنيو لواب لوأ.مياومل
 سيل :سينا ىلا ىيظن كلذ لنعف ىث مثدنع

 ١ نيلاق عيبن ام اندنع ىقب شيا اهل.لاتو

 موقت نأ ىاردا نم ىدنع ىديس اي هل



 وق ىجرخا اهل لاقو اهيلع قعرف هتملعاف
 ام هل تلاقو ةيراذل تعجرف انه وهام هل

 5 حابملأ مالللا نع نتنيكسف مانعا دازارهش |

 دعب زالعباسلا ةليللا نلات دغلا ىو

 نيدلا رون لاقف كللا اهيأ اوبعز نييامأ

 بابلأ ىلا مدقت رث انز دلو وه ام هريغ هحور

 تلاتو ميلا تداعو ةيراذل نيباغف لوالل لاق

 لاقو ىلع ككحضف انه وه ام ىديس اب هك[

 ىلأ مهقت مت جرف هدنع دجأ هريغ ىسع

 لوالب تلعف ام لعفا لاقو ثلاتلا بابلا

 ىلع مدن كلذ كنعف هنم هحور رخآلا ركناف

 | لغجو تشاو َناو ىب هنا رث لعف ام
 عش تابيالا هذه لوقي



 نيني ا ىلح لاقف باطخ كل تيدبأ الو
 ىلام عيب ت تردو ام ىلا رعت ام ىنذا سيبلل

 ىقنولخي مهنطا امو ةرشعلا ناك! ىلع لأ

 ىش كوعفني ام هللاو ىدبس اي تلاقف شالب
 يلا ورا ةعاسلا موق ىاف نيدلا رون لاقف

 ايش هنم مل لصح نأ لعل هيلع فوطاو

 ىكخاو هيف رجكاتاو لام سار ىدي ىف هلمعأ

 هيمدق ىلع اهاق ضهن ىلع نأ مث بعللا
 ىخذلا قاقزلا ىلع لبقا ىتح لامع لزز الو
 قاقز ىف ملك اوناكذ ةرشعلا هباكتا هيف

 تجرخت هقرطف باي لوأ ىلإ ملقتف دحاو
 ةيراج اب اهل لاق بابلاب نم تلاقو ةيراثل

 نب ىلع نيدلا رون ىديس كدبسل ىلوق

 كيدايأ لبقي وهو. بابلا ىلع فقاو ناقاخ

 اهددس ىلإ :يراخك ترببعف كيلع ملسيو
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 | فئرضنالاب . ىلع هل نذاف:.عيلاوض- :فقأ:كييرأو |
 | اولاز الف فرصنأو ةحح هل لبعو مخأ ضهنف |

 | ىقبو مهلك :ةرشعلا .اوفرصنا تح اوجتح |

 | جدأ كلذ دكنعذن هدحو ىلع نيدلا رون |

 | سيلل سينا اي ترضحامل اهل لاقو هقيراجحب |
 | لاق ام اهلا ىكحأو' قى لح ام ىلا ىرظنت: ام أ

 |كولذع دق ىبحبس اي تلاقف نيكولا هل |

 | ىديس اي انأو عمست ملف بابحالاو لالا

 | اذه نع كل لوقا نأ ىلايل نم تميه

 ةنم :نيهنت: تيفاو كش انا ا

 : اهب دن كيبلع ايندلا تداج اذا

 © تلغنت نأ ليق ارط قلخل ىلع

 ئ + تابقا اذا ابهينغي دول الف

 تلو ىف اذا اهينغي لخضبلا او
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 | .كيلعي فلتخلا تنك ىلا: قتليس ايدفت لاف |
 فدي الاثإ يميل لاو وع وق نم

 ةنواسب انشاد تح ىل نقولا لولما
 | انالوم طخ“ اقوا تكا الو لقا الدرق غرد أ
 روق امهم انيله ةكوبلملا تنيخر ام توب
 لاق رت صرالا ىلا ىزطا مالكا اذه -نيدلا |
 عبس املق .دلإب» الا ةوق' الو لوخ ال هللا انئام |
 لاق ام' كلستي يخ ىذلا لجرلا كلذ |

 اورصبأ مل لاقو باحضمالا قاب ىلإ عجر ليكولا
 | دعم ىقب الو سلفا ىلع نان اولعن شيا

 | ىلع نأ امن هدنع دعقن ام نحو اولاق- ىئش

 البكا نقو ضادلا بغل ايعو : ليكولل فرصا
 نم دحاو ضهن كلذ دنعف هيجو ىف مغلا

 نيدلا رون ىلا رظنو :هيمدق. لع هيامدن | ٠
 ا قف ىل ننذات نأ ىسع ىديبس اي لاقو ىلع

 | مويلا ىديس اب لاق !ذام ىلع لاق' فارصنالا



 تاذ وهف ةلماك :نس لال اذه ىلع ثكف لييللا

 هذه لوقت قو ىنغت ةنيراذْلو دعاق موي |

 تاببالا

 : تنسح !ذأ مايالاب كنط تنسحأ |

 ةردقلا هب قاب ام وس فخت مو

 اهب تررتغاف ىلايللا كتملاسو

 5 «ردللا تدحح ىللابللا وفص دنعو

 اب نيرضاخل ضعب لاقف قرطي بابلاب .اذاو |

 مابا مالللا نع تننكسف حابصلا دازامهش

 دعي زسداسلا ؤليللا تلات دغلا ىفو

 نيرضاشل ضعب نأ كلملا اهيا ىنغلب قيام

 قري بابلا نىيدلا روسن  ىديس اي لاق |

 - | نم كحأو دعبشتو بابلاب نم سعبي ىلع ضهنف

 بابلأ منفف ىلع هب مساعي نأ مسخ هباكتأ

 ربخأ ام ىلع هل لاقف فقأو هليحو أذأو



1 

 :دجأ رثو لاما ىفك تكلم !ذأ

 | 8 ىلجر تيضهن الو ىفك تاطسب الف

 : هلخبب !دحم لان اليخ !وتاهف

 ,عقذلاب تام الذاب نورا اوتاهو

 ىادغ ردق كدنع لضف !ذأ كنم كير انإو

 معن لاق !ذكه هل لاق ىاشع © بسحت ال

 هليبس لاح. ىلا ىضمو هكرتو ليكولا وف
 امو هشيع ةبيط.ى ىلع نيدلا روف لبقأو
 رون ىديس اي هل لوقي نم لكو هبف وه
 لوقي ميلم ناتسب ىنالفلا كنانسب .نيدلا

 ةذعجر ال ميرك ةيضو كيلا ىنم ةيهو وه هل

 كدي ظخ ىتطعات ىديس اب لوقيخ اهب |

 ىديس اب رخا هل لوقيو هطخ هيطعيف

 قالفلا مايكل خا هل لوقيو ىنالغلا رادلا

 لوأ ىف ماقم هل ددجو عيهوي نيدلا رونو

 فيصن ماقمو راهنلا رخا ىف ماقمو راهنلا
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 ارون ضهن كلذ كنعف نزل كنع لخو
 ا هيامدن اهيذ عينج ىتلا هتعاق. ىلا نيدلا

 | هيلا يات ام عيخ اهيلا لقنو هباكتاو
 | هدنع هتيراج ذ-خاو هباكا هيلا نعيتجأو

 اراجتلا كالوا نم سفنا ةرشع هواتدصأ اوناكو

 | برشو ماعطلا لكآ ىلع نيحلا رون نأ رف

 | ىطعي راصو ماقم دعب ماقم دكجو مادملا
 أ لاقو ةليكو هاج كلذ دنعف مركتيو بهيو

 | ملعت ام تنأ نيدلا رون ىدبس اب هل

 | رقتقأ بسحي رثو 'فقفن نم لاق مضعب نأ |
 : هذهو ةقفنلا هذفو ىديس اب ردي رثو

 أ رون عمس املق لايبخل ىنفت ةليولل بهاؤملا |
 ( عيبج هل لاقو هيلا رظن همالك ىلع ىيدلا

 | ةدحاو ةيلك الو ىش هنم عمدأ ام هتلق ام

 | باييبالإ هذه لوقي ثيح عقاضعب تعم امأ



 ه اوعجرأ نيأ ىلا تلاق جرا سلق
 :مد الو محن هيفام لسج ىلأ

 تايييرعت دوطسالالا ديفااهو
 : اكبلا ةلش اهوبعا دق نانيعو

 ,اوعممي سيل ايلأذع تاصع نذاو
 هدلاو ىلع نرخل كيدش اًمإيأ ثكم هنأ مث

 نازارهس كردأو مايالا ضعب نم موي مث امنيبف

 دغلا ىو حابملا مالللا نبع تدكسف ابصلا

 اومعز خسماخلو نيتيامأ ةليللا تلا
 ليبفلأ ىأرلا بحابسصو دكبيعسلا كللا اهيأ

 دعا مايالا نم موي وه امنيب نيدلا رون نأ
 رون ضهنف ةرطي بابلاب !ذاو هببا تبي ىف

 ضعب نم لجرب اذأو بابلا متفو نيدلا

 ىلع نيدلا رون لني لبق هباكتأو هيامدن

 اي تام ام كلثم فخ نم ىديس اب لقو

 كردص سرشأو كبلق بيط ىلع ىديس
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 : نابحا نقرات دقلا سيمخل مى

 8 ىنايلأ نم سول ىلع ىفولسغو

 : اهسبال تنح ابايت قودوجو

 © ناوقأ ريغ ايايت قوسبلو

 : عبرا قناستعا ىلع :نوسلجو

 © ىب ىلص سانلا ضعبو ىلصملا ىلآ

 اهل دوحس ا ةالص ىلع اولنص

 8 قاكتأ سانلا عي# ىلع ىلص

 : ةرس نقم راد ىلا نوسعوشو
 و

 'ى ناب اهل حعتفي الو نامزلا ىنغي
 باحتالاو لالا تاعجرو .بارتلا هاراوامو

 اكيلا نم بحتنا دقو نيدلا رون عجر
 رعش تاببالأ هذه لوقي لال ناسلو

 | ”اوحدوو اولقتسا اذ مهتعاوف

 ئ : ماعم سفنلا تحار اولوت املخ
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 : توج ال نم زغف ثيم 'انأ

 8 توماس قىننأ تنقيتو

 : اكلم توملا ديب اكلم سيل
 توج ال نم كلم كلما امنأ

 هللا يوقت الا ةيصو كدنع ىلامو ىددلو اب

 سينا ةيراجلاب ةيصولاو بقاوعلا ىف رظنلاو

 ىلاعتا هللا نم وجر! ىدلاو اب لاقف سيل

 نمرصقلا بلقناف وتو عزان هنا مث لوبقلا

 تعمسو ناطلسلا ىلا ربخل علطو راولمل طايع
 راغضلا نيكبف ناتاخ نب تومب ةتيدملا لمأ

 ىف اسنلاو اهبراح ىف دابعلاو اهيتاكم ى

 زيهجتل ىلع نيدلا رون ىصلا ضهنو اهتوبب

 ةلودلا بايراو ارزولاو !ممالا تاجن هيبا

 لأ هلك ةتيدملا لها تاجو هينا ةريخ نع

 هاراوو زيهجحت نسحا ىبصلا هزهجو هتزانج
 تايبالا هذه لاق كلذ ىفو ماضعب هائرو بارنلا



 ىديبس اب. لاق اهعببت الو اهرياعت الو اهيلع
 لخدو انيكذ امنع هل فلج كل فلحأ انا |[

 سينا عم .ةلماك ةنس ماتاو ىبملا اهيلع

 كلملا هللا سيناو شيع دغرا ىق سيكل

 هناذ ىواس ىبأ نيبعلأا امأو ةيراخل ةصق نع أ

 دنع ريزولا ةلؤنم لجال ملكتي ردقي ام
 ربزولا ربع هلماللا ةنسلا تضم امو ناطلسلا

 ضعب نم موي مايل ىلا ناتاخ نيدلا لضف
 ىوهلا هبيرضف ناقرع وو برضو مايالا

 هب لاطو داسولا . مزلف ةنوخسلا هتذخاو

 كلذ دنعت فعضلا هب لسلستو داهسلا

 اب لاق مث هيدي نيب رضحت ىدلوب ىلع لاق

 لجالاو موسقم قزرلا نأ ملعا ىدلو

 ساك برش نم رمأ لكل دكبالو موتح |

 تايببالا هذه لوقي رعاشلا تيعمسو مايل

 جري ظ
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 هانيع ترزغت كقو هيلا رظنف ىنحذت

 نمل و ةينابرلا ةردغقلا ئبخ تكرخ و عومدلاب

 ريدوت كبلع ناه ىدلو اي' دل لاقف ةيزيرغلا
 | مضعب نأ ىديس اب ىصلا لاق ىلامو ىحور

 يعد تايبالا هذه لوغب

 : ىهنلا لغأ لوق رثو ينج ام ىنبه

 : اهنونف حيابقلا نم تيوح دقلذ

 8 هذونف ليبأل مفصلا نم ىوحاف

 : هقوف و نم وفع وجريا نأك نم
 , دنود وم ىذلا بنذ نع فعيلف

 هدلو رددص ىلع نم ريزولا مق كلذ كنعف

 دي لبق ىبصلا نأ مث هيلع نح كقو

 تسلعول ىلع اب لاقو هيلا رظنف هلجرو هدلاو |
 اهتيهوأ تنك  نييلذل سينا فصنت كنا

 يوزتت ال لاق اهفصنا فيك ىديس اب لاق كل



 ةةيراشل ميطعاو هاباو تن علطصأاو كنم 5

 دينعف اهنيك كيطعأ انأو اهبكرو هيح اهنان
 ئجام تقو ىلأ نأ ىلا ىيزولا ربص كلذ

 ريزولا هعمس الذ بابلا قدوه اذاو هدلو |[

 قيصضلا لخد املف بابلأ داو تكافو

 رظنيل هسار عفر ام دعب ىبصلا صظنف. ضرالا

 هوبأ هب !ذاو لاعفلا !ذه هب لعف نم ىلا

 مالللا. نع تنكسف ىابصلا كازارهش كردأو

 نيتيانا ةليللا ب دغلا ىفو حايلا
 هوبأ هب أذاو كلملا اهيا ىتغلب نعي ةعبارلا 1

 نوكس لسو هردص ىلع كربو هامرأ دقو |
 هتجوز هتكراد كلذ لنعف هك ىلع ايلمع [

 لاق لمن: كيرنا شيا هل لاق مث هلرو نم |

 نأ كيلع نوهيو ىديس اب لاق هحنا



 م1

 ةصقب كحأ ىرذي ام نأ ىلاعت هللأ نم

 ىديبس اي اهل !مج ام ملعي الو ةيرادل

 كلذ دنعف بيغلا ربدي بيغلا بحاصو

 دق هل اوملقو ريزولا لضفلا ىدتقا
 نيبدلا رون نم ناك ام امأو عب رش با رش

 هراهن لوط ىفقبف رمالا ةبقاع نم فاخ هناف
 ةجرفلاو ناتسبلا ىف هباكأ دنع بيغم

 هل متفيف بابلا قدي اشعلا تفقو ىجبو

 كثكف مبستلا لبق يرضيو ماني ربعيفراولل
 عقو ام نامزلا نم نيرهش لاخلا ؛ذه ىلع

 ىهمأ تلاق كلذ دنعن هيبأ هجو ىف هيجو

 مدعت كيرتو ةيراذل تمدع ىدببس اب هبيال

 مهي رمالا هيلع داز تقو ىأ هللاو كدلو

 تلاق لجلا نوكي فيكف لاق ههجو ىلع

 ىتح ليبلا فصن ىلا ةليللا رهسأ ىدّيس اب
 ه:صلخاف هيلع بيهو هكسماف هل ىكرتساو قاب



 مزن

 | دنبال لق هتبجتا. اهأر املف اهنم نسحا |
 | نم.اهب عقحا تناف ةيرادل هذه تنا ذخ أ

 أو ىبصلا اهذخاو ىدحيس اب ناسطلسلا |

 ا دنغخ رادلا قا هكنع :يراسشْلو ان كبتسا |

 | لوقيف هيلع بذكت ناطلسلا هل لوقي كلذ ْ

 | ىلا ةيراخل يضحا كفذا نع ىديبس ابا هل |

 ا مجيب ىجيف كلذ هل مسيف كيدي نبب

 | ىكلملا  مادق اهرضح :ةيراثل فخايو انيلع |

 ا ىديس اب لوقيف كنت ردقت اف ايلاسيف

 | كمايأ ىف بحتو كل مصان ىتنأ' ملعت ىتح |

 | سانلاو مسق ىلام انأ هللاو ىئحيس اب نثكو |

 | ناطلسلا .رمإب كلذ كنعف ىلع هتريغ مثلك |

 | دمتجوز تعم» املف ىحور ثذخاو ىلام بهنب |

 اي هل ؛كبلاق معن اهل لاق ةيغخ هللا :فاطلا |[



 م

 أ مدقتف مايل ىف انلك انكو سيل سينا

 نم ريزولا عمس املخ اهتراكد لازاو اهيلا

 | مطلو هليح ىلع دعق مالللا اذه هننجوز

 هيرخنم نم مدلا لون نأ ىلا هيدخ ىلع
 لضخ كتعلطو اهفنن هنقذ قف هدي طحو

 لفقت ىديس اب هتجوز هل تلاق هعباصا ىلع |

 رانيد فالا .ةرشع ىلام نم كببطعأ انأ كسفن

 اهل لاقو اهيلا هسار عفر كلذ دنعف اهنمث

 حوزت نأ قوخ نلاو اهنيث ىام انأ ىكلو

 كلذ فيكو ىديس اب هل تلاق ىلامو ىحور

 ودسعلا اذه. انارو نأ ئملعت ام نأ لاق
 ام ىتمو ىواس نبأ نيعملا هل لاقي ىذلا
 لوقيو ناطلسلا ىلا مدقنني ممالا أذ عمس

 | هنا لوقت تنا ىذلا كريرو ىالوم 'اب هل

 | فالا ةرشع كنم ذخا كمايا بخيو كبك
 | دحأ ىأر ام ةيراج اهب ىرتشاو رانيد



 مآ

 _ىدنع ىلإ مدقت كلذ كنعف معن هل تلقف

 نم ىش ىف كملكو تسلا تلاق :ىنقناعو

 كتمدع ال كشاح تسلا تلاق سب تاغفد

 امو اوهطلو اوكب راوقلو تاسلا نأ مث

 اليل ىلع نيدلا رون ىلع ذأ عفوخ ناك

 ريزولاب !ذاو لال اذه ىلع هف هوبا هحذي

 ربخل شيا مكليو لاقف رادلا ىلا ربع دق

 دنعف ةسصقلاب هملعي نأ دحا ىرجتسا اف

 حايصلا دازارهس كردأو . هغجوز ىلا مدقن كلذ

 تبلاق سغلا ىو حايملا مالللا نع تتكسف

 اهيا ىنغلب ذتلاتلاو نىتياملا ةتيللا |

 اهلل دعججورا كلا مجسم مرو راو
 كل لوقا ام لاق رمالا ةقيقح ىلع ىنعلطا

 ىنم عممت.كل تلق ابيم نأ فلحت ىتح
 ةيراذل ىلا نبع كدلو نأ تبلاق معن اهل لاق
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 اختو ايراعب قود نيمصلا ضمن كلذ تنين
 طظايع تسلا تعم»س املك لعذ ام ىقع نم

 رصيت ىتح ةعرس مايكل .نم تجريخ راو

 زاحلا ىف ىلع دق ىذلا طايعلا !ذه شيا

 رجل ام ,مكليو ,هل تلاق .مانم .تبرق .اهلخ
 انيلا اج نيدلا رون ىديس راو اولا

 نيب نم انيرهفخ هعنمن انردق امو .انبرضو

 سينا عاتم ةروصقلا ىلا لخد هنا رث هيدي

 شيا ىردن امو ةعاس اهقئاو سيللل

 ونعو يرخ هنا الإ كلذ دعب لمع ىذلا

 | اي. اهل تلاقو سيلكل سينا عاتم ةروصقلا

 سيؤك ىبصب الآ ىردأ امو ةدعاق انأ ىتساب

 ىكارتشا .ىتلا ىتنا. ب ام ل. لاقو ىلإ ىبع دق
 1 بعص دمداك نأ تدقنعا ىتس اب هللاو ىل نأ



 ال1

 نيالا : قف ىلإ تزظنو عا وتيملا اه نذل
 هترظنف متلا ىلايل ىف ردب هناك ىبص ترظنخأ
 نم تناحو ةرسح ةاظنلا [هتبقعأ ةرظنأ|

 ةتبقعأ ةرظن رخآلا اهرظنف ةتافتلا ىبصلا |

 بح كاش ىف دحاو لك لابلب عقو و ةرسح

 طيعو نيتيراجل ىلا ىصلا مدقتف رخالا
 هيدي نبب نم اوبرهو راوجل اوفاخن جياع |

 اذاو لعفي ام نورظني كببعب نم أوسفقو و

 ةيرالَل ىلا لخدو ةروصقملا باب ىلا مدقت وه
 تيلاق ل نإ نكارعشا ىلا ىتاول لك ١

 مدقت كلذ دنعف انا ه ىديس اب هللاو ىتأ أ

 ذخاو ىكسلا لابخ ىف ناكو اهيل ئصلا
 اهيدي تكبش ىدو هطسو ىف علبع اهيلجر

 تقولو قبش قبل سوبب هتلبقنسأو هنبقر ىل
 اهدراكب لازأو اهطسو نم سابللا ,.سلم

 اوطيعو اوخرص لاعفلا هذه راوشأ أوأر املف



 هروصقملا بابد تسلا تلكو و اهل ىتلا

 الو مللاب اولعجا هل تلاقو راغص نيتيراج
 | هنأ مث ةروسقلا نم باقي !ذحا اولضت |

 | ةروصقملا ف ةيراذل تدعقو مام ىلا اولخد

 وضخ لح نيكلا روني .ةناو: ديلا روب نوكأ
 نيندعاق نيتيرالل كلت دجوف همأ راد ىلإ

 هنادلاو نع منم لاسف ةروصقملا باب ىلع
 تدكسف حابصلا دازارهش كرداو هل ولاقف

 خلبللا تلات دغلا ىفو حابملا مالللا نع
 نأ كلملا اهيا اومعز ءنتالاو نتيامأ

 نعو هندلاو نع مهنم لاس نيدلأ رون

 تعم» املف مايكل اوربع هل اولاقف راو

 تدق ىلع ىيدلا روف مالك. سيللل سينا

 ملكتي ىذلا ىصلا اذه ىز شيأ ىرت اب

 تدهن اهنا مث هنم قوصو ىذلا وم ىرت اب

 تسمدقتو مايل رثا نم دو اهيملق يلع
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 مرمابتل تلخد مابألا ضعب نم موي ةيراثلا |

 تلعجان راوخل ضعب اهنالسغو رادلا ىف ىنذلا |

 أ اهنسح ديازتو اضرلا ةعلخ مايل ايبلع |

 | ةلدب اهل مدقف مام نم تجرد اهلامجو

 | تيسلا ىلا تلخدو اهتسبلف اهبابشل حلصت |

 اب ميعن تسلا اهل تلاقف اهدي تسابف

 هللا ىسحا نس اب كلاقف سيلت-ل سينا

 اب تسلا اهل كتلاق 'ئكيلع معغناو كيلا

 ١ خعاسلا ْماَمَدْ نوسح شيأ سيبادل سينأ

 | خجلم تيقولا اذه ىف اهنا  ىنس اب تلاق

 دنعف كبابش .الأ ةزواح ك امو حصان اتوامو

 | انب اوموقت ام راوجلل تسلا تلاق كلذ

 هالو راولل تلاق مايأ اهنع انل ناف مام

 انرطاخخ ىف ناك رمالا !ذهو انبتقشاك انتس اب |

 ةروصقللا .ىلا سيلا سينا .تربعو راوبل



 © انغاش نم انه ىلإ ئغنلن ال من

 : هبلق ىف هرصخ ةقر ناك ول
 © انج الو بحت ىلع طق راج ام

 : ىرذاع نك هبح ىف ىلذاع اب

 © انكسم ىداوف ىف مكحنن دق اه

 + ىرطانو داوغلل الآ بنذلا ام
 نياك در  فللق ىو يرلقلا يبق

 ةيراجل ةيضقب فرع ام ىبصلا !ذه ناكو

 أ اي اهل لاقو اهاصضوأ دق ريزولا هحلاو ناكو أ
 قاطلسلل الإ ةئكتيرتشا ام ىذا ىملعأ نب

 وهودلو مل نأو ىسرلا ناميلس نب لمح

 اهيخس ىنح ةراخلا ىف ةئيبص ىلخ ام ناطش
 هيروت نأ ىرذحاو هنم كلاب ىلعجان

 فيك قرع كمالك هيعمست وأ كيجو |
 د هع مو م كنق ع فصلا



 افعل

 | اهسبلتو مامكل ىلا اهب بعت كلذ دعب نم مث

 ناطلسلا ىلا اهب علطتو سوبلملا نسحا
 لماتف رفاولا ظل ىلذ ىف كل نوكيف

 | اهب ىقاف اباوص هدجوف ساضنلا مالك ىيزولا
 | طسو ىق ةروصقم اهل ىلخأو هرسصق .ىلأ
 بارشلا موي لك ىف اهل قلطاو رصقلا

 تدكف ةرخافلا بابثلا رييغتو ميرارغلاو

 رييزولل نأكو نامزلا نم ةدم لال اذه ىلع

 دخو رفأ هجوب رمقلا ةرأد هناك ركذ كلوا

 ريطخا ىسح راذعو رينع هناك لاخو رجا

 عش تايبالا هذه ديفصأو ضءب هيف لاق امك

 :  اًنرطا ظاحللا نم لسي مخ

 | © ىنثنا ؟ذا ماوقلاب نتفيو انصغ

 ْ : هذول ىداجسعو هبياوذ ىجكانز |
 | ةانقلا ىج هدق ليايشلا ولح

 ْ هذ هيصخ .ةقرو ىساقلا هبلق يأ



 ناطلسلا نم رانيد فالا ةرشع ةيراذل هذه

 هللأو ابابركا .ىمجتلا لاقف .ىسرلا ناميلس
 بجإو ناك شالب ناطلسلل اهانمدق ول

 ترض لاومالب ميزولا مما كلذ دنعف انيلع
 نأ مث رانيد فالأ اذ مشع ىمجتلل نزوف

 دازارهش كرداو لاو ريزولا ىلا لبق ساخنلا

 دغلا ىفو ابسأ + ابصلا

 ىنغلب ةيانلو نيالا خليللا تل
 ىدي نيب لبفا ساخنلا نأ كلما اهيا

 ملكتا ريزولا اناوم نذا نع لاقو ريزولا
 ىدنع ىالوم اب لاقف كدنع ام لق لاقف

 ناطلسلا ىلا ةيراخل هذهب علطنت 2 ىثرلا نم

 رفسلا نم تليقا ابيك اهناذ مويلا !ذه ىف

 اهيلع مهظف حايل ١) ايبلع تفلتخا دقو|أ

 رصقلا ىف كدنع اهيلخات نلكو رفسلا ككعو

 اهلاعم اهيلع درت نيج ىلا اموي مشع ةسمخ



 نع

 مرعلخأ ىذلا ميرارفلا نمت رانيد فالا

 علل نبث ىجي الو هنبرش ىذلا بارشلاو

 طخل تملعت دق اهنان اهملعل تبهو ىتلا

 أ وحتلاو ريسفتلاو ةيبرعلا ةغللاو :ظفللاو

 رياسب برصلا ىردتو هقفلأ لوصأو بطلاو
 ريزولا لاق كلذ كنعف برطلل ىذلا تالالا

 ىمجم هب !ذاو تقولل رضحاف اهبحاصب ىلع
 ىقبأ اف رهدلا هكراعو ىقبا ام ىقبا لق

 يديني: هت ا نم يصح ا نفق

 رست هناك ةقين ةياون ىف رئعيو هدعس هدوقي

 | ضعب هيف لاق ,امك مدهنم رادج وأ معشقم

 رعش 'تايبالا هذه هّيقصاو

 : شعر ىأ ردد يا

شطبو ةوقق وذ رهدلاو
 8 

 : ايما يسن ل ع

 م, ىشمأ تسلو اببعأ مويلاو

 ىف ذخات نأ خيش اب كايضر ييزولا ل5



 باْضرْو بابشلا نم نوكي ام الحا بابشو

 نوصغلا نم لدعا ماوقو بالخل نم ىهشا
 'اًكمالا : ةيياطعن قم خرا "مالك :ناعراللو ادد
 رعش تاببالا هذه اييفصأو ضعب اهبف لاق امك

 : بكوك ردب اهيجو نسح ةبيجح

 8و اج يفراا نم وك
 ةعفرو ةزع شرعلا هلا اهاطع

 © بسعقم دق رت انعمو ائرظو

 ': بكاوك عبس هجولا اهع ىئ اهل |

 © بقرم لك ىلع سارح سل ىلع
 : ةرظن قراسي ن .راسسسبنأ مار ذا :

 (« بكوكب هنقحا طخ ناطيشك ظ

 كيلا ةناع اهب" 'ينعا مرتلا انا املخ [

 ةبشع تباج ىديبس اي هل لاق ةيراذل هذ

 ةمشعلا نأ اهيبحاص فلجو رانيد فالا
26 



 أ

 نوعيبي ل. اوراص- نيلالجت) يام نأ هكللل
 ميجا اي ايبلع.ريزولا !ورواشي ىنح ةيراج

 لالدب !ذاو مابالا ضعب نم موب ىلا ايش عانم

 نتاخ نبأ نيدلا لضف ريرولا ىلإ لبقا دق
 رصق ىلأ يسم بلأط بجأر وهو داناوف

 هيلا اشناو هلبق هباكر ىلع قدناف ناطلسلا
 لوقي لعجو

 :اروسننم كلملا مسر داعأ نم اب

 © اروصنم تلز ال ىذلا 'ريزولا تن

 : مدق نم هودبأ ام هاتنيم نبيحأ

 ءاروثنم تات رث نأ كدعب كللأو
 موس لأ ىف قبس ىذلا ريزولا ىديس اي لاقو

 لع ردرولا هل لافت لضم نكويلتس نأ

 ةيراج هبناج ىقأو لبقا مث ةعاس باغف اهب
 ليكك فرطب' دهنلا ةدعات ىقلا ةيسابخ
 لييقت بفدرو ليك" يصخو لبهسأ دخو



 ةيراج- ىيرأ :ىيدلا لبضف اب هل لاق ناتاخ ىبأ

 لضفأ الو اهنم ىسحأ اننامز ىف نوكي

 ىف ةقيارو لاجل ىف ةلماك نوكت لقعأ الو
 ةروشملا سضرو ةلودلا بابرا تلاقف لاهكلا

 رانيد فالا ةرشع نم لقاب دجوت ال هذه |
 لاقو هرادنوخ ناطلسلا قعر كلذ دكنعف

 ةرشع ناتاخ نبا نيدلا لضفل . طعأ هل
 لزنو اهابأ هضيقو هرم لقتماف رانيد فالا

 دقفتي نأ" ناطلسلا هل مس ام دعب رميزولا

 ىلع نلالدلا ىصويو موي لك ىف ةوسلا
 أ ىسح تاذ ةيراج عابي ال ناو هائركذ ام

 ضرعت. ىنتح رانيد فالآ ةرشع قوف لابجو

 دازارسسهش كرداو ريزولا اهيلع اورواشيب نأ

 اهيا ىنغلي ييياملا ةليللا تلق دغلا
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 هلمأوي فوهلم طق هاج ام
 ,«انجرفلا هباوبا ىف فداصو الآ

 | لختا نم ناك هناف ىواس نب نيعلأ امأو

 ( تدحتي ال عقجاو ميشاو علذراو سانلا

 | نم غورأ جبقلا لعفلا قراغي الو جلب طق

 | ضعب هيف لاق امك بهلس نم بلساو بلعت
 ظ رعش ديفصأو |

 : : دحاج نقلا نبأو ماييللا نبأ

 | © دراولو دراشل (نةيرطلا نبأ

 | <, نحا و نما ةفطق "اهيِقاوا الآ
 | نييدلا لصفل عتبح ردقب سانلا تناكو
 -ئواس نبأ نيعيلل نوصضغبي اوناك ناتاخ

 .ناميلس نب ىبحت كلما نأ رودقلا نم ردقف |
 هتكلم ىسك ىلع كعق مايالا نم امود ىسرلا

 لضفلا يزول قعز هنتمدخ ىف ةلودلا بابرأو



 139 رسام وأ ةماف نم ةعوبنب

 +هعولقو انقلا ةيراوص ربك

 8 ممضم لك ضيبلاو هيمالعأ

 1 ةيتايل نامزلا فلح

 :رفكف نامز اب كنيج تتنح

 ناكو ىسرلا ناببلس ديح دل لاقي ناكو

 | ىواس نب نيعمللا اهدحال لاقي ناريزو هل

 دوجأ نم .ناتاخ نب لضفلا هل لاقي رخالاو

 هذايا ىف !دحا هنادي مل هنامز ىف شانلا

 سانلا تناكو ةريرسلا بيط ةريسلا نسح |

 | ىف اسنلاو هتبح ىلح عبولق تعبتجا دق

 ناك هنال هتدم لوطب نوعدي تويبلأ

 أ ديف لق امك ىيضلل ليزمو ريخ ةطساو
 رعش هبيفصأ و ضعب

 : ىلعو ىقن ىليذ بحاس بحاصو

 © اجهتابمو !ارورسم رهدلا هب ىحا
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 | دازا_مرهش تلات ةيائادعب ..وعستلاو
 ىلرلا نانو اةحبعسلا فذ 'انهمل 'ضطلا
 نم كلم همسبلا ةنيدمع ناك هنأ ىيشرلا

 | لفك كولعصلاو ريقفلا بح كولملا ضعب

 أ «كيلامم راججلا هلماتا هدانجال هلبق هذاوج
 هشيع بيلي راهنلاو لبإلا هماذخ رارحالا
 أ لاق امك هلام ىف هشيجو هكيلام ىضرا' نا
 | تايبالا هذه لوفي ثتيبح يحاشلا خيف

 و 0

 8 رشبأ بصضع لكب ةادعلا ىضرأ

 ؛ اطس !ذاروطسلا ىف اطخ طختيو

 ©رقني سراوفلا ىلع ايهلا موي

 : اهطقنو فويسلاب برض لكشلاو

 ظ 8 رسههسلاب ايطخو ماهسلا قشر

 ' ةةخجوم مرضهرع_ مك ليخلو
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 ٌ نينموملا ريمأ نان تنأ نبأو تلات كلذ

 او اسيعم تيمقف ىنالفلا عضوملا ىف اهتربقم

 ا! املخذ تبضمو اهترزف اذ يقم كلن ىلإ تيبتأ

 | رابنالا نم ةتزانج تيلدكو عبارلا مويلأ نك

 فالتخإا ىلع ميعيجاب ندادغب لعأ جوخ

 لاجرلا اهلبقتساو عهتلمج ىف انأو #تاقبط

 ءلثم دادغبب نياعا مث اممب ناكو اسنلاو

 ه«لغأ نيب تلخد دق ةيراشل كلتي !ذأو

 اهنزك نهرغصاو نعربكا ىلع تقافف

 دابكالا تنفي توصب تددعو تعجرو

 ظ ميقملا ىلا ذب اوهتناو داسحجالا بيذِيو

 راهنلا سيشو راكب نبأ ثيدح نم نآك
 : مالكا نع تنكسف ايبعلأ دازارهش كردأو

 زخيعرمب انيلأ زلم رم 1 تنلات دغلا ىفو لسا
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 : اهب ام لك ىع نيعلا نوفج لكت

 8 .ىدبأ ام ىفخاتو ىفخا ام ىدبت

 : ىوهلا متكاو تسلا مورأ فيكو

 ,“,ىدعب هل بيطي له ىرعش تي ايف

 هدي نم ىدقلا ةغيلكل ىمرذ اهيلع ةيشخم |

 نحو اصف ةتيم اهب اذاو هيلا اهبذجو |

 تناك ىتلا تالالا كلت مسكب رممأو راو |

 رمأو هتعاس نم برخو ترسكف هيدي نبي

 ةيقب هيدي نيب تماتاو هترجخ ىلا ايليك |
 اهنيفغكنو اهلسغب رمأ مبصا املف اهتليل

 ثبات مث اهرمأ نع لاسي مو اهنهثدو

 لوضو موي ىنتفرع الا ميظعلا هللاب كنلاس

 نك ال اهل لاقف انغام هنفدو راكب .ىبأ



 اهبتاعي رثو كنتدح ابك نينمولا ريما

 لا ىلع اهمما لجو اينشالا نم ىشب

 سمش اي اهل لاو اهيللع هقافشأو اهل هتبحن

 | لمجأو سانلا بحأ ىدنع كوك راهنلا

 امم كتاحسل !باو كنع وسلل كعباو كب
 كلم ةرجحع اهلرمأ مم كادعأ هب كنذقت

 كلذ نم اهيلع لخدف ةبهذم ةروصقمو

 رخآ سلج رث ميسج بطخو ميظع رمأ

 رضحأو هتداع ترج ام ىلع برشلل راهنلا

 11 ةهشلجلو نيام لع نسجت اناهلأ
 نم اهتاكمو هدنع اهعضوم نهيريل هبناج

 اهسح تمدع دق ةبياغ ةرضاح ىو هيلق

 هنوخ نم اهيثدح امنو اهرمأ دآزو اهنضهنو

 لوقت اهل ةيراج ,تنغو هريسمو

 : هنبجاذ ىوهلا نماعذ عومد

 8 ىدخ ىلع نيقتلأو ىنم ترد
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 لجو يو وع ومع 7

 ١ل

 أ عما نم: ناكر ىننلت كبقاتا املت ( 111
 أ دللاو لع رهوو !نكراذك لك بل

 اهتثدحتو هبابحاو هباكتإ عا انو كلذ
 فشك نا نق.تناقن ءم نم ارح ام ايد

 معن تلق :ىشب كاصوأ لهف رس نطاب نع
 | لايصلا ىلع تريتسان هتيصو اهتفرعو

 | دق ايلوم تجرخو اهراوجو مه. حاونلاو

 هبابش ىف ركفشا ترصو ىرصب ةباصم ىمعأ

 | رمأ طكلوا باو ةراك دوست

 أ اهالع ىقو -داوسلا اهيلعو ةيراثل اهب 1ذإو
 كييو :قاصتتاو: ىاكي ف تدزق رابسكنالا

 < [رادلا كلن انبتا ىنح اعيبج انيشمو اصيأ |

 | هللا و. ال: تيلاق  .هويخ . ىفرعز لا , اهل "تلقف
 | ىذلا امو اهل تلق مث ىبت هو اهتربخاف

 اهلقن تلاق تفوت ىتح ىكديس ىلع كاز |



 :بح لك لبش هللا عج
 ,. قانشم ىننال ى أكدبو

 تعلط ( قش كلذ راحب نبأ عجم املخ

 :تنفحو كد رادلا بحاسص تببدواق هور

 سانلا عم تلصوتو نيموي هدعب تغذاو

 ئح تجرخ ىراد تلخنو دادغب ىلآ

 ةنابلغ ىنتار املف راكب ىبأ ىلع رآاذ تدلصو

 هتدلاو ىلع تننانساو ىلع اوملسو ىلا اولبقأ

 اهيلع كتملسو اهيلا تلخدف ىل تنناف

 كقفو ىجممأ ثيالق عضوملا نى سنأ املخف

 ربدي ىلاعت هللا نأ ىكيلا نسحاو هللا

 هيكحو هياضق نم رغم الو هرماي ناسنالا

 ميلك قوت هللاي تلاقو !كيدش اكب تكيف

 درأ نأ باكتنالا ةدشو اكبلأ نم نكمتأ

 تيعذو نزل اهيلع بلغ املخ باول اهيلع

 تاكتيم راولل تجرخو ةحاس اهيجو ىلع



 3 0 ةيبصوب كيصواخ لاحت 2 كلاه أ

 نأ اهيصوأو 0 ردأ كريو !قأ

 0 ىف خانت نأد ناكلا اذه ىلإ

 ىئارف ىلع عام 0 نأو ىزيهجكاتو
 مالللا نع 1( تكسق مايدعلا دازأ مهش كردأو

 ةنماتلا ةتيللا نلاق دغلا ىو حابللا
 ىلا ا ا 51

 سحب وه !ذاو قافا ايلف ةعاس هيلع ىبغأ|

 رعش تايبالا هذه لوقثو دكشنت ةيراج

 : قارفلاب اننيب نيبلا لجت

 © قافتاو ةيكو فلا دعب

 : عامتنجا دعب قارفلا رمأ ام

 ؛ ىصقنت زق ةغاس توم ا ةصغ
 © قاب بلقلا ف بابحالا قارفو
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 انناذ هعم انب ضمأ راكب نبا ىلعل تلقف

 انث رعيذ لكاسلا دحأ لخدبي نأ فاخذ

 ىوان ناكم انل سيلو .ابرغ نك نأ ةيناتلاو

 لخيرلا انل 'لاقف ديرت. ام لعنا لاق هيلا
 علقف ةعاطلاو عمسلا هل انلقف نولوقت ام

 راكي نبا .لعو انا ىسنلاو ايش مبايت نم
 دعم انيقن ةسلغلإ هذه ىف اوموق انل لاقو

 يخت بابلا قرط هناكم ىلا انلضو املق
 انلخدو لخدقف بابلا متفف ريغص مداخ

 و باوثأ اهيف ةجقي راضحاب مماث هفلخ
 | انيعتو راكب نبا ىعو انا ىتسبلاف تاشاش

 تدبقا دق ةيراخب ؟ذاو انسلج اننا رث
 انلكاق_كاعت هللا كرب كلغ !ولك اولاقت ةحياع
 ىلا هدنع انثا رث ةدياما تعقرو اريسي اين

 سفنتو راكب نبأ ىلع هوانف لبللا لخد نأ
 نالق ايا ملاعا مب .لاقو !دبك !دباو !ذعص



 ئرهولل هبحاصل راكب نبا ىلع لاقف ةئاح
 أ ةيشلاو ]ذه ق رمالا هالو عنصق ردقف امو
 انذصقف ءابصلا مبصأ نأ ىلا انيشم رث

 فرعنال نيريقف نيبيرغ هانلخدف !دلكسم

 | عمسن ال هلك انموي ةبناج ىف اندعقن اذحأإ

 | ىتنا انيلا لخد الو !دحأ انيار الو أاسح

 انكجصأ املخ ةليللا كلت انيقبو ركن الو

 | كديفجات رج لسع مراح لاح ل
 | نيدكسكا حابصلا دازارهش كرذاو لاقو انيلا

 أ ةليلا) تلف دغلا ىفو حسابنا مالللا نع

 | ومعز ةيالادعب نوعسنلاو ةعباسلا
 لخد دق ناسناب ؟ناو لاق هنا كلللا .اهيا
 هلثأ ةعامج اي لاقو انيلا تفتلاو ىلصق انيلع

 أ هيلا .ىئدجلن ادخا .انل فرعن رو قيرطلا |
 ىناكم ىلإ يم نوت“ ن د لح لاقف
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 اذك اًددجن هل تلقف انيبم الصغم رمالا

 كاع يلوم ةلاصع ل فلات تبناو“اكقو

 عجرتسا مث هقرافت نأ حورلا تداك دقو

 قلاع نم للشات 'كتلقخ ليعأ ىلا اق لاو

 هيلا ىوتت ام كناملخ نمو هيلع عرفت ام |

 لبق رابنألا ىلا هجوتنو كلذك انأ لمعاو

 ىشي لبناخ# وهو بثوف راهنلا ىضقني نأ
 | نم هيلع ردقام حلصات ىرخا عقيو ةرات

 أ انذخاإو دارا اهب عاصوأو هلخأ ىلارذتعاو ةلغش

 ةيقب انرسف نيدصات رابنالا ىلا ريسللا ىف

 انططح ليبللا رخأ ناك امهلخ انتليلو انموب

 مع .اينلفعو انفو اعياركا انلقعو :انلاقت! |[
 أ اوذخ8 انعم لاج لاو الا انرعش اذ انسوفن |

 ام عيمجو باودلاو لاحرلا نم اندنع ام

 | انبايت انومعو لام نم انطاسوا ىلع ناكأ
 | حبق) ىلع انزاكم انوكرت مث انناملغ اولئتقو |



 دقو ىنم ىظحا اهدنع امو اهرمأو ىرم ىف

 دازأ م هس كردأو اه بيل :طظناح ىللآ تفنرع

 قو حابلا ماللا نع تنكسف حابصلا
 ىنوعستلاو ةسداسلا ةليللا تلات دغلا
 ةيرامل نأ كلما اهيا ىنعلب ةيائأدعب
 راكب نبأ ىلع ىلإ ضمأ ىرهوجلل تنلاق

 نكت نأو اهسوفن انربد انع هسفنل ذخاب

 لاق هلاميو اجن لق هسفنب :نوكيف ىرخالا

 ىل فبي ارث ىتح ميظعرما ىهدف ىرعولل

 ىفخلا 3 تلق راكب نبأ ىلع ىلا ةدوعلا

 قلقلا كنعدعباو دلجاب مشوتو ربصلاب
 ةكسحب رضحاو :ةماجملا قيرط يال
 اخرتسالاو اقلتسالا نم ٍميف تننأ ام عدو
 ريغتف كلامو كسفن فالت هينرما ثدح ىقف
 ىنرعف ىننلتق ىخاأ 8 لاقو معزنأو ةءلاحح



 هك

 لحو رمالا اند تلاقن كتقصق ام تلقف

 نم .سمأ تيضم ىاث هعتوتن انك ام انب

 برضب ترام) لق قديس تفداصو كدنع

 | دقو انعم اتناك ىنلا نيتفيسولا :ىدحا
 باي تفلاصو اهيدي نيب نم تمزهنأ

 ضعبل انيلع نيع وه نمم بابلاب نيبلكوملا
 | اهرتسو اهذخان :ةصرغلا اهتنكما اياطلل

 ام صعب دن ,بخولخ اهقطنتسأ رق :اهقطالو
 ىبضف ةيناتلا مث ىلوالا ةليللا كلت هيف انك

 ترقاف اهرقتساف نينموملا ريمأ ىلأ لاخل ىف اهب

 ةفالخل زاد ىلا قديس لقنف ءسمالاب رماث

 اهب عيتجج رثو امداخ نورشع اهب لكوو

 يلفت نجوما .ةيسلا .لي] اهدلخأ: و

 هدعب ثدحي رمالاو تجرخ ىنح تلصوت
 ىلابتحا فيك الو للا فيك ىردل الو يمأ



 هفضنلا لاق ليلا" ناك كل ١

 '  ىرست لو حابصلا اذ بجذذ ال مقل"

 نكسو دلجتو ىديس اي مبضت هل نلقف

 ىلا يظنف ىبنعاو رورسلاو نزلا ىف كسفن
 رعش تايبآلا هذه لوقي لعجو كشناو
 : هعمدم عمدلا ضيف فلاب راصا

 © معذري ربصلا لج# نع ىسالا مأ

 : اهيتاخح رارسالا عيتتجكم ناك لق

 © دعبج ناك ام هنيع ترق رفف

 يك دعنج 00 ملا هعنم ىف

 رآحلا ىلا باهذلا دعا تووالالا هل تلقف
 ايحاصم .لاقف مريخ ىجت نأ ةنيراسلم لعل

 ىرت امك ىلاح نافذ الضفننم ةدوعلا عرسأو

 كتبلبقا دق ةيراألو الآ تسلج اف تبضف

 خشحهلنم ةظعرف ةيوعام ةقلق ديكاب ةجحونم



 ه*

 | ىنش للك نأ: نالخ امال لك. حابصلا عسا

 لاصولا ةموأدم وأ توملأ وهلا ةياينو ةياهن
 حوراأو ملصأ ىل وهو برقا توملا ىلا لو

 | ىلا تلصو وأ تكلهخ تيسنا ىنتيل ايف

 ا ةعف> ىلآث مهلذهو تحراو نتحرتساث ولسلا

 ريكو عابتجالا ف ببستف ىلوالا ريغ

 ىلا سقنلا ريصت فيكف فراع تن).ام اهيف

 | دعب سانلا كىنع رذغ اهيف سيلو ةئلاث
 | لجوزع هللا فطل االول ىذلا راذنالا !ذه

 |! لصوتأ ام ىردأ لو ترح دقو انكضتنال

 | تلدجتل هللا نم قوخ الولو صالخأ ى؛ هب

 ةللاه مه وو كلاغ انأ نكالو ىسفن ىلع

 اأديدش اكب ىكبو مولعم لجا انل ىنلآ

 ٠ لوقي لشناو

 : اكبلا ىلع الإ نورا ردقي لو

 | 8 ىرتس ملك تكتم نأ قايتشا ىسخ
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 كرداو اهتورم لمكأ ام ارد هلل لاقو هيلع

 ىئو حايملا مالكا نع تتتكسف حابصلا كازا هش
 .ىعستلاو ةسماشل ةليللا تلا دغلا

 ىرعوجل نأ كلملا اهيأ اومعز ةيائادعب
 ةيراذل هل هترهج» امعو راكب ىبأ ىلعل لاق

 عصا ام رحب نبأ ىلع نأو راهنلا سميش

 اهتورم لمكا ام ارد هلل ل5 ىرهولمل مالك

 نم ىصضم ام عيج كبلع فلخا ىنآ لاق مث

 ليحن هرماو هنزاخ ىلا مدقتتو اهريبغو ةلالا

 بهعذلاو ةضفلاو قييلعتلاو شرفلا نم ىلأ
 تركشو ةكنم تبحكتساث ىل ىضم ام رك

 ىلا بحا اييضري اب ىمايتها تلقو هن

 كلاهملا ىف ىسفنب ىفذف# هتذخا امب

 خبيقب هدنع ,تفقأ مث امكاوض قو ايلجال

 لاق ةكرأل فيعض وهو ىتيلو ىموي
 املك ةعمدلا ربوغ رسل لصاوم .شطبلا



 ىلع راد تيبناث ىل !رج- ام عيج ىساتن تلقفلا

 دق هنايلغو الآ اهبلا تلصو اف راكب نباأ

 مث ىدي ليقف !مشبتسم مثدحا اج ىنوقل

 وو راكب نبأ ىلع ىلا مالغلا عم تلخد

 هدنع تسلج مالللا عيطتسي ال هشارف ىلع

 داهسو الها لاقو هينيع مدفغف هديب تذخاو

 ديذلو بصغلاب الا ردق اذ سلاجايل ضهن مث

 هنا ىندح لزأ ملذ كتدعاشم ىلع هلل

 ابارش برشو هباوتا ريغو تاوطخ ىشمو

 امب هتتدخن ىرطاخ .بيطي ىدح كلذ لك

 انأ هل نسلق هب ام ىكس ايلق هنيبو ىنيب
 كرسي ام 81 ندجحتت اذ مشبا كعّلطت فرغأ

 | اوقرفتخ ناملغلا_ىلا ىموأ مث كيلق نكسيو

 لأ رذتغا مث انقفيط ام تيار له لاق مث

 هتقراغم دعب امج ام عيبجب هنتر ئنلاسو

 ىنتتاو ىلاعت هللا دبح راهنلا سم نعو



 هللا ظفح ىف ضمأ تلاقو ىلا هتيلسف اهعفر

 ةعاسلا انو ىرأد ىلا قات تلقف عمناجن نيأ

 ام ليعأو هياقل ىف ةقشملا ىلع ىسفن لجأ

 ام ىلع لاملا كلذ ليهسف هيلا كلصوي

 كيلع رذعتي نأ فاخا تلاقف هنابعصتسا

 كيتا نيا ملعأ الو هب عامتجالاو ٍلوسولا

 لسعأ :ةعاسلاو ىوالا رادلا .ىلا قات ىلقف

 ىقبنو اهنم قثونتسأو اياوبا اهباوبأ ىلع

 ىفلا لاثأ تدجوف ىلزنم ىلا تيناو لام ا

 ىلها ىلإ ايش هنم تعفدو هب تحرفف رانيد

 ىناملغ تبحدستساو ىامرغ هب تيببضرأ ايشو

 كيناك بلم“ ئنسخلا : اهباويلو :اهتاقاط' تجعلو

 و اهظفح مسرب نيتيراج اهيف تلعجو

 ىوق تجرخو ايتمدخ مرسب نيتفيصو |



 هيلع ىبلسو هل ىهذاو لاملا نم ايش

 > اهتئوخو اهتملف راكب نبأ نع هيبخنسأو

 ىيطقاو ىكسفن ىف هللا ىقتأ اهل تيلقو

 ريصلا ريس اهنود ىسماو ةلماعملا هذه

 تدصقف كيلطأ تيجو اهيدي نيب نم

 .| ىلع راد لل حورا .نا' ترسج اخ كناكم

 لطعتف كتمدخ ىلع تفقو و راكب نبأ

 فلخت دكبالو طوسبم كرذعف لاما ضبقاو

 ىرهولل لاق لاملا نم ©  ىصم ابيف سانلا

 ابصلأ نأ: ازارهش ك اردأو كيبنأ و 1 ىف

 | تيلات دغلا ىو حابلا ثيرشلا ىع نتيتكسف

 اه فق كتلاق اهنأ كلملا اهيأ اومعز

 (نقيصت ام لج ةلماح قو تداعو كببنأ' ىنح
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 رخآ ىف وهو عضوم ىف نولعبج نأ اوقفناو |[

 الو ابكربخ فشكن ىتح اجرتسا اولاقو

 ام ىلعو اهكسفنا ىلع نينما متناو اوفاخت

 ىنعي نالغب قأاو مهبحاص ىصمو اهيلع

 انيلا !ورذتعاذ مهل انرمأ فشكو ىردهولل

 ايونعلظأو ةيرامسب اوتاو لال ىف اوضهنو |

 جوخ ربخآلا بنا ىلأ انب اورسبعو اهيفإآ

 تلقو هيلا تيمواو سعلا بحاص :انيلع

 ىلأ تجرخو تركس دق تنكو ةنالف انا

 موقلا ىالواه !واجُ اسنلا نم قراعم ضغعب

 ”نيلجرلا ىالواه هعم تفداصو قوذخأو

 ىع لزنف كتاناكمب ةيلم انأو اهاباو ىولصواف

 و هكلذك نيرخالب لعفو ىنبكراأو هتباد

 نمو خنم ناك ام رذأ مو ىتيأر امك انلصو

 ىذخ هلحر باهذو راكب نبأ ىلع قف



 فالث ىلع ىتؤرشاو ةيافك هيف ام ىتيار دق

 ارجامم ىلع نوممأ توملا نأ تلاقف كننجاهم

 ىلنق ىف تككش الو همالسلا تدقنعا امو

 ىولاس رادلا نم نيرابعلا ن اوجرخ ابلن

 تاينغللا ضعب نم انأ 8 تلقف ىتصق نع

 نم انأ لاقذ ديسغن دعو وئلامو

 انضهني رثو عاعضوم ىلآ انب اوهناناو ماوعأالا
 عنكاما ىف اورقتسا املف عوفلاو فوشل الآ

 وركنان مصاول نم ىلع ام اوأرو ىنولماتف

 ةينغم ىلع نوكي ال اذه اولقو ىرما
 أولاقف تكسماف ايكتيدح ىنع انيقدضان

 ىز ريغ كبز نأو ثنا نم اضيأ تناو هل
 نم اولاقف انرمأ هيتاكن انلعجف ماوعالا

 نبأ نالخ انلقف عضولا اذه بحاص فرعي أ

 هناكم فرعأو هفرعأ انا اهدحا لاقف نالف

 اضقلا قدعاس نأ هب ركبتا ةعاسلاو



 دا نك نس يا و و يور وسو نق نوي سني يوجع نجر يوجب

 ان

 ةيامادعب ىوعستلاو ةنلاثلا ةليللا
 ىرهوجالل كثملاق ةيراخل نأ كلملا اهيأ ىنغلب

 لجرسلا كلذل عفدإ نأ ىنترماث اهيدي

 ىذلا سيلتا كلذ هل تعفدف رانيد فلا

 هنركشو ىنم هنذخا امو كيلا هب نيج

 دقو اهشارف ىلع اهتيقلاف . نيتيراجو انا
 كلن _ ىلع تسصاقاف . اهقرافت نأ حورلا تداك

 راوجل :عنمأ اناو اهمويو اهتليل ةيقب ةفصلا

 اهيديو اهيلجر تلسغو اهباوثأ تربغو

 ىتح اهمداخإ لزا ملو ابارش اهننيقسو |[

 تهجوش ابلف ىنعنايث ىو ماعطلا اهتيطأ

 اهل نلقو :اهتبتاعم .ؤف تذخا ةيفاعلا ىلإ



 م

 نم اونروكي نأ كيشخ لجرلا تيإر ام
 كلهات الجاع ىنتسو انأ قوتخايف دانجالا

 ىنم نيتفيصولاو يولطسلا نم تبرهو

 ريخاب انولباقو انل ةجرلا مهتلخداف موق
 انيفخاف ةفص ميقا ىلع ةركب رصقلا انلصوف

 تدكتفف ليبللا ىلإ رانلا ىلاقم ىلع تذاو ممالا

 رفظت كلعلفخ اضرعو الوط بهذإ كليو هل

 ليبللا فصتنا. اميلف قديس اهيف ةيرامسب

 نيلجر اهيفو بابلا وب ىلإ ةيرامم تلبقأ

 خحورطم ذا رمأو مياق رخأو فذقي دحاو

 تلرونو بابلا ىلإ تقصلاو اهنم خيحات ىف

 نم ' تشهدنان ىتدبيس اهب ؟ذأو نأ مال

 حابصلا دازامرهش كرداو اهتمالسب سرغلا



 ا

 ١ نصقا تلقو ىل بهذ ام ةيقب نع ثولس

 جورفناو سانلا اهيف رصبأ ةيحانلا كلت ىلأ

 بيدانلا نم لخآ ام نامزلا ىنم لخأ لقف

 املف ةذعاس ى قيدض دنع تسلك وبلا

 ىتلباقم ىف هفقاو ةارمأ تيار مايقلاب مه
 ىف ايندلا تيلظاف ةيراثل ثا اذان اهتلمانف

 | دقو ىفلخ هو الورمهم تبيشمو قيع

 اهمالكب تي ايلكو اميظع اغرف ىنلخأد

 ىديس اب فقأ لوقث مهو بعرلا نذ-خا

 دحاسم ىلا تبيهننأ ىتح كل لوقا ام عمسأو

 اح نع ىنتلاسو ىل تعجوتو ىفلخ ىف

 ناك امو ةصاخ كربخ ىنيربخا اهل كثملق

 ىناذ ىقيدح امأ تلاق اندعب ىنديس نم



 رت عما ىتليل ةيقب تيقلتسا رث نيلجرلا

 ىسأر لنع ىاقدصأو ىدلوو ىلعأو تفغأ

 كتلسغف امب تيعلتسان كاد ام !ولاقف

 :هتيرشف بارشب اواجو ىديو ىهجو
 تلقو ىرضح نم تركشو ىنايث تربيغو

 أ متايار ام ىنم ناكف بارشلا ىلع بلغ دق
 ىلخأ ىلأ ترذتعاو ىنع ةعابأل !وفرصناف

 قوفرعف  ىضم ام نع فلخلاب مهتدعوأو

 ةهحرط ايسنأ نأو هل بهذ ام ضعب لوصوب

 ضوينلا ىلع ردقأ ال نيموي ىاكم تاو

 ىف دعقأ الو هراذ برقا نأ رسجأ مث مايالا



 عزنا

 ابصلا كازارهش كرداو موق اب تيلقف هتلعو
 كتلاق دغلا ىقو حابملا تير ىع تنكسف

 ذيالادعب .وعستلاو ةيناتلا غلبللا

 نع هولاس امل ىرهولمل نأ كلملا اهيا ىتغلب
 أ ال امي اولعفت 8 موق اي لاق راكب نبا ىلعرمأ

 و داهشالا سور ىلع هتيدح عامم نكمبي

 اذأو ةكصضفلا نم ةنفنوخو ىرمأ ىف عتدشان

 فرصنأو اوحرفف هشارف ىف كر دق ىنفلاب

 نم تعنم دقو ضعبلا ىقبو سانلا ضعب

 اوقلاو ىسفن ىف فيرصنلاو ىلزنم ىلإ ةدوعلا

 اولعجو قافان كسلا قيحكسو درو ام هيلع

 باول در ىع فعضي هناسلو هنولاسي

 قدصأ ال اناو تجرم قالطاب امهيلا راشاف |

 قوأر نيحن ىنالمكج نيلجر نيب ىرأد تيبتاف

 اويحلْصَو ناوببطت ,ةفصلا كلت ىلع خلقا

 كثيف ردصو !وناكسف تن !اب هيلا. تامواف



 ىلعي لعفو ات دوقي اهمامزب ثخاو اهبكراو

 لا نب قا رخ اهيل: ىو ةكفؤك ناكيزر ما
 نيتيرامسب رجعي لبقاف ناسناب ىاصو عضوم
 هباكصأ علطو ةدحاو ىلا نحو اهاياو علطف
 نابولا نوخحاللا انيءاوخنق ثا ضرخللا 3

 ىموأو توملا ف نحو ةغيلخل راد ىلا انيهنننا |
 ناكلت' للا تعطقو انه كحك انتيزامس كل
 [ ينوب ا دك !ايمطوم ىلا :ىيدنن ا ىلا
 انيتاف انظغح نولكوم دانجالا نم نالجر

 انوعدو و. اهانلخدو راكب ىبأ ىلع راد ىلا

 كركن ال انناكمب انعقوق ايضمو نالجيلا

 حايبصلا :انيلع عقو و: نحن نيا ىردن الو
 تكرحتف راهنلا رخآ إلا انب امم قفن رثو [

 ١ لاجر راكب نبا :سأر دنع اكبب !نأو اليلق
 جابتناب اوسحا ابلخ كركي ال وهو اسنو

 هتف تناث هتيدح انتدح اولاتو ىنوسلجا



 ىلأ انوعلطاق ام ىلا انب !وهتاناو ملع عب

 بنالل ىلا ائوقلا انب. اوفذقو :يرامملا كلت

 اا ضرالا ىلع انبرقتسا اذ !ولزنو رخالا

 نيرابعلا تبتاوتف انب نقدحا دق ليخأو
 انيقبو اهب !وراضو ةيرامدلا ىلا .نابقتعلاك |

 نم أولت اكآرح عيطنسن الا ظشنلا لاح نك
 موق ىالوغ تلقف باول در ىئ انرحت متنا

 اوذخا نايتغلا نم موق نخر :ندرابعلا# د
 اننيلَح بلغ عال قر امو :مادنع انثاؤ 'شفالب
 جارفالاب هل ىتح. نيللاب مانخخ# نأءالا
 5 أم غنم ناكو اننحارس قالطاو ان

 2 نبأ ىلع ىأو ةيراتلا أو للا أورظنف ٌْ

 نوفرعت نمو متانأ نم ةداصب كتيسل ا!ولاقو

 ١ ميمدق زاهنلا' سمش  تدزفناذ هكذن ام
 ةتبأك ىع لال - ق/ 3وتف' دعم نشرخكتف



6 

 ايلك ىذلا تنقولا كلذ ىف هنابتك نم

 ىنح عتدح ليقاك رهظ ةدنا هيلع تلاط

 ىلع اذهو اولاقن ثيدلملل رخآ ىلإ ىهتنا

 مكتنيتك ام معت لاقف سمش هذهو راكب نبا

 كنذل اوجترناف امس مكنع تيفخا الو ايش
 لاو راكب نبا ىلع ىلإ اوصضهنو اوتواتو
 اما .ىلأ اولاقو .امهببلا اورذتعا كقو ةيراثل

 ئفبو هضعب بهذ دقف كراد نم دخأ ام
 ىلع أاوذر مث ةعنم مضح ام !ذدهو «بضعب

 هدبعت نأ انيلع اولاقو ةضفلاو بعهذلا رثكا

 مشق, نيمسق,.اوهلسقناو . ئرخالا: هكراد ىلإ

 رادلا نم انجرخو امهعم مسقو ىرجول عم
 ىلع .ةيراجلو راكد نبا ىلع فرشا دقو

 ىف عيطلاو فول الإ اييضهني ا كالهلا

 ام تلاقف نيتفيبمولا تبهذ نياو ةيراخل



 دحاو لك اولاقو متلباقم ىف نيسلجم ىلآ

 ىلع مهظي ام نأ أوبعز كقو سلجام ى

 مريب .انعيتجا زو كريغ ادحا ابيتيدح

 نم ايهيلع انيارو اهانلاس الو كلذ دعب
 | انعنم ىذلا وهو اهرما هانركنا ام ىزلا ىسح

 | لح نما هليفاو عرمأ ةقيفقح انيبخاف علت نم |

 حابصلا كازاريهش كرداو .ابهيلعو كسفغن

 | تلات دغلا قو حابملا مالللا نع تتكسف

 ةيالادعب نوعستلاو ةدحاولا ةليللا
 كلذ ىرمعولل عمس املا نأ كلملا اهيأ اومغز

 تيعاض !ذا ل لاقو فول نم فلتني نأ داك
 رهط !ذاو ركدنع الا دجوت 8 ةورلا

 مكردص الا هيقختإالف هتلياغ فاخي رسلا

 او مكةدضمينب الآ نوبي ال رمأ رسعت اذاو ظ

 ىارو ىتعلا هذه ىف غلابا تذخاو مكتيافك

 عفناو ىدجا .مكسصلا ثيدشخل ىف ردابملا



 ديدح لفقب اهباب ىقاغو لخدو اهكفف راد

 ميناك بادخأا ةرشع ىلع لخدا مث ريبك

 مالسلا هيلع !ودرف كيلع ملسف لديحاو لجنر

 | ههجو لسغف دراب امب هاجت هكلم دق فوخلو

 ىلع تناك ول ىرهولل لاقف اعيبج ا!ولكان
 داع انيديأ انلسخ املخ ىعم اولكا ام ةفاخت

 الو مكعضوم الو 8 لاق انفرعت له اولاقف

 دلب كتيدح انتدخ اولاق مكيلا ىنباج نم

 ىتلا ةينيقلاو كهدنو ةبحرابلا كانذخا

 | مكيلع هللا لاسأ ىيرهوجل لاقف كدنع تناك

 غيديإب !هرابشاف ةنيقلاو ميدنلا نبأ درتس



 ع ب

 ىدنع نللو كربخ ىدنع لاقف ىرخأ
 كثيبح» ىلإ هغعم نيضمأل ىرشوشل لاقف 3

 رادلا ىلا انينأ ىتح اعيبج انيشم مث دارأ

 نكهم الو باب رهمغب هذه لاق اعمار املف

 ىلا لخدي لعجو انب شما اهببذ دوعقلا
 ليللا لخد ىتح رخآا نأ بركيو ناكم |

 نتهاب ىرفوللو ناكم ىلإ ىهتنا امو انيلع

 أولازب ملو رومألا نم ىما نع هلاسي.الا
 لاقو املأ بناج نم ايضف لف دجرخا ىتحا

 ىوق دقو هفلخ وهو لورهي لعجو ىنعبتا |

 ةيرامب ىلا لأ ىنح هيشم ىلع ةافقاو هسفن |

 مهب فذقو اهبلا اعلطو اهبلع فقوف[

 عب لخدو ىرعول-ل كيب لجرلا لخا دقو

 ىف ملع الو ادبأ هكلسي مث ليوط برد يف

 | باب ىلع فقو مث دادغب نم وه ةيحان ىأأ



 ىرهوجل نوعتف مثيلع اومدقي نأ نوردقي
 كازارهش كرداو ئرخالا هاد. ىلا داعو للاب

 ىفو ]ابلا ثيدللا نع ناتكسف حابصلا

 ةيالادعب نوسنلا ةليللا ثق دغلا
 ةرأذ ىلا ذاعو هللاب ذوعت ىرهول-لل نأ ىنغلب

 رهاط نبا: فاخ ىذلا اذه لاقو ىرخالا
 لك نم هيلا سانلا عرهو هيف تيعقو لاقو

 اذه عناديو اذهل ديعيو اذهل ركشي

 ىالوم اب لاقو ةيلع لخد دق همالغ اذأو

 رن رادلا باب ىلع كيلطي اناسنا بجا

 هيلا "يرخث تشولا كلذ لبق دأرأ رثو هفرعت

 ىلا انب ضمأ نلكو ال لاق رادللا لخدا هل
 اًراذ ل ىقب لهو هل لاقن ىرخالا كراأذ



 تا اهيف ام عيبج نم ةيلاخ اهشورع
 هلعد! ؛ممأ يسم 0 اوبأ ترسكو اهتاقاط

 هب ّلحأ ابيف ةركفلا هتًاخاو هبلق عطقو

 ( ى رددي لخاو هسفنب هعنصو هيلع أرجو

 خةبضغلا باحتأ رخو سانلل رذعلا ةماقأ

 مل لوقي فيكو عنم راعتسملا بعذلاو |

 راكب نب ىقعو راهنلا سمش ىف اضيأ مكفاو

 دحأ نم اهرماب ةقيلخل ملعي نأ فاخو

 هنابتج ملعيو هحور بعهذتف فياصولا

 ام لاقو ناسنالا كلذ ىلإ تافتلا هنا رث

 لاقذ ىلع هب يشت ىذلا امو لعثأ ىذلا

 ىلاعت هللا ىلع .لكونلاو ناسحالاو ربصلا

 | ةطرشلا بحاص راد ىف اولنق ىالوه نال
 دقو ةفيبادل صاروخ دانجالا نم ةعابج
 ىلع سول اوبترو ابهيلع نوببعلا اوحرط
 ام ةرثك ىف ©و دحا عب عنقي .رثو تاقرطلا



 ضسعب ىلإ تيجتلاو بايلأ نم ىهجو
 تاوصأو رادلا ىف ةبلج 8) عمم رثو أريج

 بحاص نأو بخ ىهنشا هنأ تدقتعأو
 5 . ىلا ايم 100 مقرف عقرط ةطرشلا

 لزنو كعضوم نم يرخي هنا ردق امو ليللا

 بيحان ىف نبيكم !دحاو دجوف ردلا بحاص

 عجر مث اعرف ثاعو « مكناف هيلا رظنف هزيلاهد

 تنأ نم لاو درجام فيس هدي ىو هيلا

 نم فيسلا ىميف كبحاص الف انأ لاق

 نالف لام اوذخأ ىيذلا نيرياغلا ىاهم

 مينطاو كيلع اولجعف ةنيثم ةرخاذ ةريثك

 هاباو وه ىشم رث هلنق وأ كفيض اوذخأ

 ىلع ةيواخ مه !ذاو اهلخدف رادلا ىلا



 دع

 تذخأ راهنلا سمش ىرأ كلملا اهيا ىنغلب

 رعش تايبآلا هذه لوقت تلعجو تدشنا

 : لوسر تنك نأ فرظلا كنع ىلخ ىمبوسر اب

 © اليباعلا ىدصلاب فشأاو هلوقت رم ام لقت ال

 : اليمج !مربص هنواتختسف در نكي نأو

 6 اليطتسي نأ هيما نم هنسحك ىاب

 أ تاوصألا نم انب تفسخدق رادلاو 8ا رعشن

 أ ل فيصو ىأ لخد دقو ةبعرلا قاعزلاو

 رسك دق لاقو بابلا لخاد هنلعج- تنك

 ثيدشل ىف وم اينيبف انقرط نم ردن رثو انباب

 نوستلتم رافنأ ةيشع انيلع مجم كق

 لخدو فويسلاب نودلقتم رجانخل عيدياب



 و

 رخالا ىلا ٍلوصولا نم هعنم ىتح هدجو
 نم هاا تبلعجو- ىلاهأ !رظنم .ترظنف
 اقانأ ىتح ةيحان نم اهجناعت ةيرا_لو :ةيحان

 ني ا وع وو قلا فا

 بأ شب امهتيتاو , ةعاس  نيفيعض نيتاسلب
 ذدنا مث الكاف ماعطلا تمدق مث ايدشف

 اباجاف بارشلا ىف امل له تلقف ىرتكش ىف

 [دغتق خا سلجم ىلا :امهتلقتق كلذ ىلإ

 اهرودص تحرشناو اييسوفن تباطو هّجف

 تلعف ىذلا نم بجو اميقلق نيكد

 | تلاقف بارشلا ىف :!ذخاو ةافرظتساو. امهل

 يمرر اك و للا دوم اذ وا وح كد
 ” تينعو نجملصاو ةعكجات  ةوعو ايتمتاو

 ياسيصلا .دازارهش .كرداو .ةيلاع ةنقبط
 | تلات كغلا ىنو حابلا مالللا نع تتكسف

 | خياملاأدعب يئايغلاو ةخعساتلا ةلبللا



 سأ

 اهلعف نم ردصلا قببص ىرخألا ىراذ ىلآ

 اهترضحأ الأ ةلآلا نم ايش رادلا ىف عدا غلف

 هنم تدعتسأ ىنح (قيدص ىل نتيلاخ الو

 نم هجانحاأ ام عيمج تنلصح و فختلا

 ريغو (قولغتلاو طسبلاو ةضفلاو بهجذلا |

 توهجو نب رتشأو هبلأ جا اه كلذ(

 لقو ةيراشل تاجو ا ام عيبج

 بلا ىضقأ تلقف اهبجتو كلذ ىلإ تركن

 وهو تداءاو تاضف ةيفخ خ هك ىقاو نالا

 تقر قو ةلمجاو ىز فرظا ىف اسهغم |

 ماركالاب هنيقلف خكليابش تفطلو ةهتساخ

 ندعجو ةيترم ىلع هتسلجاو مأمتحالاو

 هعم تردخاو هبي ةذبنا لك هيدابأ نيب

 بوغملا ةالصر فعب تاج رت ةيراتملا تضفو |

 ل نيتنيضولا ١ اهنبم زاهخلا نيم يرام
 ابهنم لك ىلع بلغ اهارو هتار نيف ريخأ



 كرذإو ٍرجفلا غلط نا ىلا ةرماسيو قاسي
 تثيدل نع تنكسف حابضلا نازارقش |

 | و ذنماتلا ةلبللا تلاق نغلا ىفو ”ابلا

 | ىلللا اهيا اومعز ةيامادعب , نوئابتلا د
 هلبلا كلت هدنع تنبو لاق ناحل

 ا وم

 ناك ام اينتدخ سىلبقا دق ةيراثلو الإ

 وهو اعضوم ىلخا .تلأق مث هنيبو يب |

 كثلاقف' مسا عشوملا اذه نلقف انب لقا

 اهعلاطا ةبضام انأ اهو ةارث ابيق باوضلا |

 | نم نك وأ اه اتيلع ضر معأو ةتركذ امن 8

 دلضصقأ تلاقف تداعو تضم مث اهروضخ |

 رق علصي ام هيف لعغفاو تلق ىذلا عضوملا

 اذه :تلاقو ىلإ هتعفدو اسيك نّجرخا

 تاهتيقاف بو منهو لوكام ىلع هب نيعنست
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 هللا نأ. تيل ايقب كراشب بلتلا 0
 تمرح كقف لجأالا نم كعايذ ام تدع

 ولو مزلا تيعببضو مجالا :تدقفو ربصلا |

 اماو اقلقو !دلجو تبذو افسا تم كال |

 نر ىضقي نيح ىلأ انبعم ىرمأ ىف تناأ

 انأ اه جالأو ةئملا هلو ركشلاو ديل هلأ
 ىف كفلاخا ال كيدي نيب ىقلمو كريسا |

 ىجيس ايدل بلغم ىلر قراكسمل 05
 نلتو عابتجالا ريغ رانلا هذه ىفطت سيل |
 افلتلاو ريطخل هيف ىذلا عضوملا ريغ مل

 ىنلا عضوملا ف ىدنع نكلو ررضلاو |
 هنرشاو هنرنخا ىذلا ناكلماو هنرطن |

 ديدودتو اهتيدحو ايعامتجا ضرغلاو |

 اهكيلع امو !دهع هيحاصو اكنم دحاو ّلك ]

 يف لعفأ لاقف هعاستاو ناكلملا قوض نم

 هليللا كلت هدنغ ىرهولل ماتاو هارت ام اذه
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 مونت ةعقر اهعمو ةيراكخل سمالاب ىتاجو

 اي ترح دقو بنتك امو ارجام ىل ىكدحو

 ىل دجأ مو ىربص لبعو ىرمأ ىف نالف

 ناك دقو جرغلا ىلع ىنلدي ىار الو هوق

 ىلع غولبو اييظع اسنا لجرلا كلذب

 هب اهتذرعمو هيلا ايطاسينا مكح ىضرغ
 كقو ىاكب نم كحكضنت) لاقف تكحكاضتف

 دشناو ىالبو ىريص ىف ئببلا تلس دسأ

 رعش تايدألا أذه لوقب

 : نيصبأ نيح ىاكب نم كحاضو

 © هاكبا تبرجام برج ناك ول
 : هدباكو امم ىلتبلا رحري ام

 «هاولب لاصط .دق هلثم ىتخ الأ

 ثيدحلاب هرداب همعش ىرهوجل عمم املف
 ىكب ىهتنا املخ هقارف كعب هل ادرج ىذلا

 كلاه نيناثل ىف انا لقو !ديدش احب



 | ةربدم ىرس ةلظناح ىو ىدنع ةبترملا

 ا كدذخاتو هيكحت ام عببم ىف اهيلا نكراف ىرعل |

 لع نمل يبن رويبج افك يللا

 ىرابخاب: كبكات ىو / مهكحجا دقوالا |

 أ ا نيب تيشعو م 1 :

 | اهلاعذا, تدعاشو اهلاقم نم تعممو

 | تجرخو ىاوتأ , تريغف .تييضين مث ىلقع

 ٍ نبأ ىلع قنفلا راد ىلإ تينأو رادلا نم |

 | ىلا بناج لك نم هناملغ, بئاوتق راكب |
 | نيج ىقلم وهو هتيارف ىدجي نيب اولخدو |
 7-| | ىتتدزو. ىلع. تاطبا الهسو االخا لاق ىحن |

 | نيع كدعب ىف تيضيغ ام.لاقو ىه ىلع اهب |



 د ليفشف الا ضرغ مصي الو لوقب الإ 0

 تابدحلا دازاريس كردلو بعت داعب لا ةجار عقيب

 نلاق دغلا ىفو حابما ثيدحل نع نيتكسف

 و نأ كلل اهيا ارمعز

 ام ةليج ىف هل تلاتو ىرهوبمل تصو امل
 لوعي الو ةقث لعب 8! !س ريظي الو لاق

 حاجن رهظي ةو ةيافح دعب الاارمأ ىلع

 نم الا هم ىلح دبتعي الو ةورم ىذ نمالا
 ركش لحال مظنني الو ةوننو وخان بحاص

 هلدبو ةدصق نوميمو هلعف ةكرب ردقي 1

 كيدي نبب فشكناو رمالا كِل لنا دقو

 ةرملا نم هيلع تنأ ام ىلع ةدابز الو ,منسلا

 نم مكأ ىلمك !مبص دجل امو ةيناسنالاو

 كدنع مص دقف ةيراثل هذهو_ ىلحا مايث



 نكيتم فعصلاو قرشل اكوا اسيش الا

 تلاقو ةيراشل كلت ىلا تنفتلاث اهتاكرح ىف

 تدرف اهيلع تملسف معن تلاقف وه اذه

 انتاج كب ةفتلا تلاقو در ىنسحاب ىلع

 كبلأ أن مس اقلاو كلونم ىلا ريسلا ىلع

 نطلا تبذج ناث ناسوتللا ىف ليوعتلاو

 ةيصعو وكن كيف نأل كيف داقتعالاو كيب

 نمو ىلاهعو ىلاح نع ىنتلاس مث ةورسو

 مث هيف انا ام عيبج نع تفشكو فرعأ

 تيتا ىحت اهضدخ تيدلل :ئدضقتسا |
 قارف ىلع تفساتو هنم تهوانف هرخآ ىلإ

 ندلف اب ملعأ تلاقو !ريخ هنترجو رهاط نب

 نأو تاوهشلا ىف ةينادتم سانلا حاورأ نأ

 نأو ةيراقتنم ضارغألاو لاوحالا تدعابت

 'أ متي الو سانلاب :سانلا لاعفألا هنبب تانق



 نكيلف ىقيدح قا تبغر لق كنتديس

 ىلا نيود ثيم ناك ليغ ىف فق
 ا

 نم حربت 8 كيلا ريبست ىهف هكباع نو

 كلقف كتيدح رهظي نم كراذ قث نوكي نأ

 ظفخحكلا ةياغ تفظكأافن !أدحأ ىدتع ام

 اهعمو تلبقاو :.فينبح .ةيراثل ت.جرخو

 تسلح ةرغخ اهل عضو و ,ىمدق ىلع

 ىنح نكسمأ م اهيدي نيب تسلجحيو



 مس

 ف اه تلك ياعزنالا اهيلع ىلونتساو ركفلا

 داسف نم رجتت الو قرصا الو قات
 اندجو كقف رهاض نبأ ةبيغ نم اهني رمالا

 | نيكو هعم كثيدح اهنتدح رث هريغأ
 مث راكب نبا ىلعبو كب مث هيلا. تلصو

 امو اهيلع كعوقو و بلقلا لغشلا هعقرلا

 كلذ نم تبجتكنفذ مسلا نامناك ىلع رقنسأ

 اهافش هنم ثيدشل عمسا نأ ىهتشا تلاقو |

 ىسفن هب بيطتل هنيبو ىنيب كلكواوأ

 .زعات هي لضفت ام ىلع ىمزع هب ىوقيو |

 عمءاملف هقينوت نسحو دللا ةكرب ىلع |

 دنكم ال ابيظع ارمأ هار كلذ ىرهومل |

 ةيراجلل لاقف هيلع موجحهلا الو هيف لوخدلا |
 هزيلقلاب لاسر سحب ىف كاك © سل ب

 | ف دجو هنال راطعلا ماط نبك تسلو |
 ناك كقلو هتعاضبب ميدحا لخدم ةفالخل راد |



 ارث هل تييأز الو. !ربخ !اومتكذ. نمل تملع

 هاوأ ام دعي. دقلو عامتجالا ىيوعال ىلإو
 أ هاتمقي ام :قاتشللا نم_.نيلاو. (قالتلا. انمتاو

 | ىاحو ىربخ ىلع ىرظنب نولدتست منانكف
 قولا لك ' كلسناو لج لاععد لالخ لك
 | ةغاغلالا نم اهي: امو ةعقرلا كلتا ىنكيات

 أ هرذع ةماتاو هاكب ىلع ةيراذل هتفقواو |

 أ هب عمتجاد او كن اراد نم يرخن 2 :تلاقو

 |روذعم ىخو . ىنمهذا لقف دغ ىف كينا ىنح

 | دم طق كقرايشو :ةر ونغم( ءاناح: هتموتأو

 | لكب اهنييو :كنبي .عيجا نأ لصوتلو هسفغن
 ' | رابخالل بلطت ةحورطم اهنفلخ كقف ةليح

 | امو ةيرامل تاضمو رارسالا عدوتسم نم |

 | ىف و تلبقا لق اهب اذاو دغلا نم ناك|

 | تيصم تلاقن كارو ام اهل تلقف زو ردم

 أ اييذ لمع .املق :عقيلا لاع اهتضقواون اهيلل



 نمابش ىنيفخت ال نأ اضيا انأ اهنغلكسأو

 نتالاتو ايهتيتخت ةعقرلا تذخاو اهرما

 اهباوج كيراو ةموتخ ىلا تعفد هل لوقاس

 نم صلخا ىد اضيا ىكماخ هيتخاو

 نخاو هيلا ىضمأ ةعاسلاو اهنيب ةبعنلا

 رث اهيلا ىريسم لبق كيتاو هنم باول

 تباخ اذ اهنم ىلق قرانلاو تضمو ىنتاعدو

 موت ةعقر اهعمو تليقا ىنح ةعاس ريغ

 ميجرلا نمرلا هللا مسي بوثكم اهيبف أذأو

 : انزياض.تيناك "شتا لاسر لاداوا
 2 ابضغ ضدفقو نتحاب هدنع :موتكم

 : ةقت مكنم الوسر ىل اوسلختساف

 ,«ءابذللا نسحسي الو قدصلا نسكاسي
 الو خنامأ سكعبيض الو ةنايخ تسبتا ام

 الو اغلث الإ قارغلا دعب تييقل الو افسأ
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 بج الو اهبحاصل لأ اهراهظأ نكمل

 | ناف لسراتتساو لق للب ايعدومل ال! اهميلست

 دهاش هللاف هتيلج ىلع .ثيدخاب كيج

 حاسيصلا دازارهش كرداو هنكيالمو ىلع

 تلات دغلا قو ثيدلل نع تدكسف

 ثنا نأ ىرجوجلل تلاق ةيراذل نأ ىنغلب
 دهحاش هلأ هتيلج ىلع ثيدخحلاب نيج

 | هظناح دكلعجاو هيف كل عدوأ ىلا ىلع

 ىتنغلا تتدح ابلتم اهنتدحن لاق هظحالمو

 رهاط نبأ عم لعف فيكو راكب نبأ ىلع

 ىلع ليوخد ناك فيكو هنجردتسا ىنح

 ةقرولا طوقسو تلق مثراكب نب ىلع ىتغلا

 اذع ىف ىتبن نسح ىلع لديامم كدي نم

 | تييجتنا لاقو هيف سلا بحا تنك الورمالا
 اهرس ظفح ىف نيميلا ىلع تدكأو هنم



 ض

 ىاولاب داجحانتسالاو هنعاذإ لأ ناسنالا

 أ كدت كوهشو ويظن ليالذ هلو هتيلزا ىلع
 نسل وبا تنبتا كقو هتست الو هيلع
 بيخ انظ ةيف تتنطو ايري هنم مبصااميف
 ١س مكل ريظأ أذ راكب ىبأ ىلع امآو هيف

 روجاهم هناو اركن ىنأ الو ”ارمأ حضوا الو
 رمأ ىلع كعلطا انأو كنط ميبقو كلوقب |

 نكسيو مسقني كردنص هيو هيث حرشنت |

 (ققوتسأ نأ دعب كل ردع محضويو كفقلق

 ىنع ىفختت ا ؟ديع اكئيلع قخاو كنم

 قكن رياصا تسلا قت قلو كسا ا
 | لماع قيدصلا قح ىف ضقان ةدشلا |

 | ضينتسا املك ىف ةونفلاو ةوردلا طورشب

 ىمالك نم تفوانق هيلا بدناو هيف
 باخالو هظفاح ثنا ارس عاض ام تلاقو

 | ةببحد كل عدوم انآ و -:دظحالتو هريدت نم



 كتلاقو ىلع تلبقا تسلج نيك ىم فو

 أ قمم ئردتالو كاعفنت اَهتا ملعا ام !ذف اب
 ىلع كلبك اف اهب بهذت نيا الو ترذص

 | ىسلجا تلقف اهنغ ةغفادلاو اهكسم

 أ تلق تسلجابلف ىتيتاو ىقافطاو ىاكساو

 اراهنلا نييش ىكديس طخ اذه نسيل

 كجمزناو اينول فقنزان راكتب نبأ نع ىلا

 ديدش هاقلاو هسفن حضفو انكضف تلاقف

 | ىلا هب ام ىكشف نابذقلا راجع ىف ىوهلا

 بقاوع ىف رظني ملو ناوخالاو اتدصالا
 تماق“ رث روشالا كلذ ىلع وعلو نامزلا
 :فضلا كلت نع اهبافذ تيا بفذتت

 بولق هذه اب تلقف هكلييو هيف ىدقي امم

 | لكو صضعبل اهضعب ىلع دعاوش سانلا

 | هذحج ةبحاص كلجو هنايتك بج رمأ

 هيف ناك ام وحان ئوهلا الا ناكناو
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 نأو انولاب اهتاباف كنع تردنص ةييانأل

 اييتظنح ىكنح تييسفل ال00 د
 ريصلاب ١ قيدصلا كلذ ناك نيلو .ابمغالاو

 ظفاحو .كيح ىف ترفط دقف كرمإب بهذ

 لوب تسسلو كردصو كيلق نيمأو كرس

 | اضرغ مارو شوف هريسم كقف ىل مظنانا نم

 ذللاو ىهتشاو بحا اميف اضقلا تيضراعف

 صالخو لجاع يرغب سفنلل' ىضقي .ىلاعت

 بجتكتاو اهارقأ انأ امنيبف مالسلاو لجأ ربخ

 كلتب !ذاو هنم نيطقس ىنميف ركشفأو اهنم

 ةرياح ةشهدتم هو نتسلبقا دق ةيرال
 يب ةعقرلاو . ضرألا .ىلآ رظندو امنيج تيفنلت

 اي تيلاقو ىلإ تمدقتن ىتقكلف ىدب

 اهعنرب معنان تطقس ىنم ةعقرلا ىديس

 ىشمأ تلعجو باوج اهيلع درأ ملف ىلا
 اهتاخدف ىرأد ىلا تينا ىنح ىفلخ ىو

١ 



 ثيدلمل نع نتدكسف .لابسلا دازارهش ١

 ةسماخل ةليللا .تلاق .دغلا قو حابلا
 كلنا اهين ىنعلب خيانأدعب ىونامتلاو |
 نم كتجريخو هنعدو مث لق ىرهولل نأ |

 | الو ليتعا ام لو كصقأ نيا ىردل ال هدنغ |

 | ىف ديراولا لح هليل ندا يك كي روصت |
 | تلعجن هيلع اه ام ىلع ئتفرعم :اهراعشا |

 ىف ةحوتفم ةعقر اذاو يكفتاو ىشمأ |

 أ بوتكم اهيف !ذاو اهتكتفو اهتذخاف قيرطلا |

 ميحرلا تجحرلا .دللا مِسِب لوقي

 : قيالع عطق ام هللا كاقبا ىديس كنفرع

 | نكن ناف كيلا لاسدنسالاو كب ةقتلا



 او هيلإ ىغصت تدناك نقف هدعب ليغأ ام

 نبأ ىلع لاقف عبق ولأ كتنبفك ,مالإب قفرعم

 شحولا نم مرفث كو ككلذب ىل نمو راكب
 | كتدخاسم ىف ىديج لمعاس ىيرعولل لاق |

 أ ريغ نم ةليح لكب لصونتاو كنتدضاعم و |

 | دم" الو :ثدحت“ ةقيلط' الو رس نيتك
 هفطل  نسحو ىاعت هللا عقيقوتب .كلونتت |

 ابيف كرمأ ّنلعجالو انكم ىنع ترخذ
 | لاعخ تارضتالا- ق-متناتساو -انكيتم دوو

 تنسحأا و اعبتم تلضفت دق ىديس اب |

 لعجان هدصضب انأ ام مهفت تناو اعدتبم

 كتبطع نم ةسناوملاو كنااص نم ةلصاوملا
 نم لصوتلاو كتورم نم رسلا نايتكؤو

 كردأو هننعدو و هتلبق و هيلا ىنمضو كتبصع |



 تددج. م انيع-رقو اسفن بطفغ كردضص و

 ئردأ ام لاقو !ريخ ىنازاجن كقو نيميلا هل

 ىلاسعت هللا عم كبلخا لب كل لوقا ام

 هذه لوقي لدعجو دكشنا مث كتورمو

 , تايباآلا

 :ه«دعب كعب !مباص ىلآ تلق ولو

 3 ىبنك مظع و ئمدا :ىبذكل

 : لتطاه يمنا ىردأ ىنتيل ابق

 2 .بيبخ عارف وأ فلأ دعب ىلع

 : عمد فدارت نم ىئرط لخي مو

 ( ىيرق رسكيل وأ ديعب ىانل

 ةيراشل خنلاق ام يردن لله لاقو ةعاس تكبسو

 نبأ ىلع ترشأ ىننا تمعز لاق ال تسلق

 3 و دوليا ا ْ ا

 28 امو 8-5 نع تعجر الو :نيمالك



 ْ عجأر رق هنه مط اي فلنتلا هيلع تبيشتخ
 كل نيا نم هللاب كنتلاس :لاق زرق مبسفن

 لف عد لاقف كوالا :قيفشل ىلع اهتقرعم 1

 تلقف يكدلاب الآ ,كنع عجري نم سيلف |
 أ كيرتعي الو ةيبش ىنم كلخادي ال ثيح |
 | كبوشي الو و كضرتعي الو ةفلاخم ىنهأ

 كذخاب الو ايح كنع ىئوتست الو ضابقنا |

 هللا ىلع كلو رس كل ىفخي الو لجو
 اه كل فيسك له 1س تكل ل

 مخذا الو لاح ىف كعداخت الو !رمأ تشع |

 ىيح الإ كلذ تلعد اهوروخا كل رلول ىلا

 كبلق ىلح قافشاو كيلع قرسيغو كب |
 كيدي نيب كامو, سفنب قس نأ تقول |
 ىلع انهعمو نالخ دعب اسناوم كل نوكاو |

 كيلقل اعشومو "كرسل اظفاحو ناوخإالا ياس |



 راكب نبأ ىلع  ةخفيصولا تلخد ان نأ

 | تاضمو هتعدو مث كلذب ملع هل ناك نأ

 | لق لعتشي رانلا ىف هلاكو لبناخ وهو
 | ال تلقف مالللا عضوم تدجهف ىرمهوجلل
 أوا ةبلاطم كدنع :فيلخلارادل نأ كش
 كيردي امو لاقذ ةلماعم مهينيبو كنبي

 2. نمل -لاقف ةيراأل هذهب : ىتفرعمل . نلقف

 امو ديشرلا ةيراج راهنلا سيشل نتيلقف
 مهظأ الو اهنم لقعأ الو اهنم رعأ هدنغ

 | لق مابا لثنم تناكو اهنم ضيهنأ الو

 | تيبشأ اهنأ تمعزؤ ةعقر ىلع ىنتفقوأ

 مت انهتالوم ىلا باطلا ضعب نم انيلع
 ايارطضأ كلذ برطضاف اه ثنو اهمظن هفرع

 | ىنح !ريتك انافشا هنم تقفشاو !ديدش



 ئلذ دكعبو عفتسي ةراتو ىتدحك ةراتو

 مب تنففم اليم اب لكوس كالا

 نيموي ذنم هرصبلا ىلا هريس هلعا قربخاف

 لاست هراد باب ىلع ةفقاو ةيراج تديأرو

 اهفرعأ رثو ىنتقرع ىنتأر املف اضيأ هنع
 تلق نالف مالغ مالغلا ناسلا تلاقف

 دنع .نم كيلا ةلاسر اهعم نأ تمعرف معن

 بابلا ىلع ةفقأو هو كيلع سانلا وعأ

 ةفيرط ةيراجب تلخدف اهب لخنذ!ا لاقف

 راطعلا ضاط نب ركذ امك فصولا قوف

 كرداو هيلع نيمدقتف ةفصلاب ىرهومل ايفرعف

 كثيدثل  ى ع ننحسف حاصلا كأ ازارهش

 ف ةسيازلاا خلبللا تلاق 0 قبو هناا

 أ ىللا اهيا اومعز ةياملادعب - نونامتلا



ّ 

 تاك هال انيدص دو لدا ىلا مدقن

 جت بقو ىنجأو قىفع لقف تركذ 508

 دشناف ةربعلا هتقنخ مث ىنبعتاو ىذضغع

 وعش تايبالا هذه لوقي لعجو

 : ىللز نم تاف ام ىلع ىكبأ تنك دق

 © تاننثا ميغ .اعي“ ىدو لعأو ْ

 : مهنبي و ىتيب تفقرف ذأ مويلاث

 1 ىلأ ةكسأر عفرو كج دس ل هرطأ مما

 0 لا 0

 | للصقم 0 بهذ خيحان ىأ ملعتساو ٍ

 ل ا ع



 أ هيلأ ترذنعاو .هتدابع (قح تايضقف ل

 | غلاب اركش كلذ ىلح ىنركشف ىقلخت نع
 | مهموا كل تيضرع ةجاح لعل لاقو هيف

 أ نسل وبا نيبو ىنيب ملعا تلق كسفن ف
 ا ةلماعمو ةقدص هيلسو هللا هظفح راطعلا |

 | ليمأ تنكو ةده ذنم .ةدومو ةطلاخ#و

 أ هرس متكاو هرش نمأو هل :ىرس عدواو هيلا |
 | ىتقفر نم ةعاج عم مايآ هنع تلغتشاو

 ١ هناكد تدجوف قداع ىلع هيلا تدعو

 | ىلا هجوت هنا هناريج نضعب لاقو اتولغم |
 | امد هشفنب اهتيلوك ىلا متحد ةومل :قورصيلا
 | نأ ملعا الو لوبقب مالكا اذه تذخل |

 | ةبحح تفرع ناف اهنيب ام نيقيدص نيب

 | تيبج قف اليضفتو ةلج ةقيقح ىنفرعف اذه |
 | ميس اهلك ايهفتسنو-ةرذتغمو !دقتغم قا ١

 | جعرناو هنول ميغت ىمالك راكب نبأ ىلع



 راجاام ىقيتكتسل لك.دانبقحا كل (ىسحأو
 حانبصلا .دازارهسا كرداو: ثيدشلل نم اننيب |[

 تملاق .دغلا ىو حابملا ثيدلمل ىع تتكسف
 ةيائادعب ىونامتلاو ةتلاتلا ةليللا

 عم'راطعلا تدحت امل هنأ كلل ابيا ىنغلب

 نم ايهنيب رثد ام :بتكتساو .ىرهولل

 ىتح ىشفنب: ترعش اخ ىرهولمل لق تيددلل
 ىرعوشل امأو ترفاعو ئرسمأ ىف تدينجأ

 نأ ناكد ىلإ رصح مايا عبرا دعب هنأت
 اهدجوف راطعلا ماط نبأ ىلع نسل

 لصأ نأ ىلإ ليك نأ انأ تدصقو ةقولخ

 تلق دقو هرأاذ تدصقف راكب نيا ىلع ىلا

 ىلع كالوم ىلع ىل؛ نئاتسا هناعلغ ضعيل

 | ىقلم وهو هيلا تلخدف ىل نذاث راكب نبا

 اهاق بثوو لماك'“ ىنأر املخ ةداسو ىلع

 بحرو (قلط هجوب ىناقلتو هيملق ىلع



 داسقينتساو  ىلغتش زاجن تياز"كقو .ايهعم

 ةردعبلا ىلا ىهجوتو ىتلماعم اضقو ىنوع |
 | امهلاح- نم نؤكي ام مصبا ىتح اهب .ميقأ |

 | رعشي 8 ثيبح نم ايهيف هللا هردقي اموأ

 أ ال :بخل ايهنيب تنكمم دقلو دحا ىل

 | ١ذه اييسفنا فالئاب الا اهمينع تعلقنا

 | اعرو اهرس ةطظفاح ةيراجم امهل ريدلأو

 |اجرمل ىف اهقو. !امرجض ايهنم اهلخاد
 | ىدوبف اهرابخ عيشيو اهرس مهظتف ارسعإ
 ا ام ىلع ىتهادقا نوكيو كالهلا ىلإ ةكلذ ئ

 | الو هللا دنع !ادغ رذع ىل سيلو ىطعو |

 | ىتتربخا كقل هيحاص هل لاق سانلا كنع |

 ا هارت 75 ١ هكينك ىرأ امو لضاغفلا ريصبلا |

 | اسشتختاو هتم فاضت ام هللا كافكف



 ةضانرلاب كرمأ نيخو
 ةلاحت ال فلات . تناف .الاو ةركاذناب كبلقو
 | هيذ لبعو ىمالك ىلا نكرف نسل وبا لاق
 ظذ2ذ1111111110111
 | بحاص ىل ناكو ىناكد تدعو هتعدوف

 راكب نباو انا ام ملعيو ىلاوحا ىلع علطتم
 ايد ليلك هقعب زهناو نانا لل قاب هيلع
 تشوشت اهنأ تلقو هتيذكف ةيراجل نع
 ام لاوحالا نم ىلإ ىهتنا ام رخأ ا!ذهو

 انأ ةتلهجو..هلثأ هملخ-ام .الا :اهقم هكتمتك
 هضرعأ انأو سمالاب .ىسقنل. تيار دقو

 ريثك فورعم لجر  ىننا ملغأ ميلا كيلع
 انستلاو لاجرلا نم سانلا رياكا عم تالماعلل |

 بكراو تدخ .سانلا

 بيس نوكيف اجرمأ فشكني نأ نمأ و
 ىلابعو ىدلو كنغو ىلام لخأو ىكدلج

 ىطاسبنا دعب .ايهنم :ضابقنالا ينك الو



 هيلأ عقو امو كاس ق ةركفلا هنذخاف

 8و ايهببسب هسغن كلهي هنأ ىقياو ابهنم

 ةفصلا هذه ىلع لوي رثو امهتبقاع وس نماي

 ىاثلا موتيلا ناك :ايلخ ةتليلو :هموي ةيقب
 دنع .اذاو هداعو راكي. نبا .ىغ ىلا ئبضم

 تضم ىتح ربصف ةداعلا ترج ابك سانلا

 لخاف هلاح نع هلاسو هلا مدقتو سانلا

 1 تيأر ام ؟ذه اي هل لاقف :ىيوكشلا ىف

 اذه نوكي امنأ كتبخم ىف كلت 5

 عم ةصينلا ةلقو ةكرتل فعضو كجولا

 تلصأو و كبح نم آلا تيبحا ام تناو

 تببحأ !ذأ كب فيكف كلصاوي نم لأ

 اعداح تقداصو اعطاقم تلصاو وا اغلاخت

 فنسشكتي :ىرما ةلاش هذهب  تمح امو

 عمو. ضهتناو لغاشف فسكني كرتس مو



 ميحرلا نكمرلا خللا مم سيد

 ىلعو راطعلا .بيلل ىنأ تصق لامك

 راهنلا سمش ةيراثل عم راكب نبأ

 هنا كلما اهيا اوبعز ةياملادعب
ضمو ةيراخأ نسل وبا عدو 5

 تي

 هبلق لفقنأ كقو هناكد ىلأ داعو
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 بيثرتب مياقلا كلك سويلوي فرحالا تدم
 ةعابط رادب هيقرشلا تالالا

 و كيب 7 هيوداس بلا هسردلا



 ةليبئكو ةليل فلآ باتك اذه

 ءايهتنلم ا ىلأ ءادتنمأ نم

 2و هبر ةكر لف وسيتلا رع خعياحب ماق

 طخام نب سونايليبيسكم هنارفغ

 هسردملا ىف هيبرعلا دغللا .ملعم
 هنيدع هيكليبلا ىمظعلا

 هللا اهساح والسرب

 نيمأ نيمأ ظ ا

 نيبمأ

 والسرب ؛ ةنيدم ىف ةسردملا ةعابط رادج

 ٠ :ةبكحلملا تالالاب

 امزخب

 ا د07
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